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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
ограничаване на плащанията в брой (обн.,
ДВ, бр. 16 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 63
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Обслужването на картови плащания
по събиране на приходи и други постъпления
на бюджетните организации по чл. 153, ал. 1,
3 и 4 от Закона за публичните финанси и на
техни подведомствени разпоредители с бюджет по сметки, обслужвани от Българската
народна банка, може да се извършва от оператора на платежна система с окончателност
на сетълмента по ал. 2 въз основа на сключен
договор между него и съответната бюджетна
организация.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 и 4, се извършва“ се заменят с
„ал. 1, 4 и 5, може да се извършва“.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 4, 5 и 6“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1, 3,
5 и 6“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
цифрата „7“ се заменя с „8“.
Заключителна разпоредба
§ 2. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от
2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38,
44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61,
95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г. и
бр. 11, 89 и 96 от 2017 г.) в чл. 10, ал. 6 се
създава изречение второ: „Обсл у ж ването
на картовите плащания по събирането на
приходите по ал. 1, т. 2 се извършва по реда
на чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на
плащанията в брой.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 28 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната
община (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92 от 2009 г., бр. 82
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и
бр. 17 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 5 след думите „Държавните органи“ се добавя „и експлоатационните
дружества“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 индексът „(Ж)“ се заличава;
б) в т. 2 индексът „(О)“ се заличава;
в) в т. 3 индексът „(Смф)“ се заличава;
г) в т. 4 след думата „зони“ се добавя „и
терени за специфични производства“, а индек
сът „(П)“ се заличава;
д) в т. 5 думата „самостоятелни“ и индексът
„(З)“ се заличават;
е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и
терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
ж) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „и
терени“, а индексът „(С)“ се заличава;
з) в т. 8 след думата „зони“ се добавя „и
терени“, а индексът „(Г)“ се заличава;
и) в т. 9, буква „б“ индексът „(Р)“ се заличава;
к) в т. 10 индексът „(Т)“ се заличава;
л) в т. 11 индексите „(Ж-д, О-д, Смф-д,
П-д, З-д, Са-д)“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. В чл. 7 думите „Закона за защитените
територии и Закона за горите“ се заменят с
„действащото законодателство“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 индексът „(Ц)“ се заличава;
б) в т. 2 индексът „(Смф)“ се заличава;
в) в т. 3 индексът „(Ж)“ се заличава;
г) в т. 4 индексът „(О)“ се заличава;
д) в т. 5 след думата „зони“ се добавя
„и терени за специфични производства“, а
индекс ът „(П)“ се заличава;
е) в т. 6 индексът „(З)“ се заличава;
ж) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „и
терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
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з) в т. 8 индексът „(Т)“ се заличава;
и) в т. 9, буква „б“ индексът „(Р)“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в текста преди буква „а“ индексът
„(Ц)“ се заличава;
бб) в буква „а“ индексът „(Ц-1)“ се заличава;
вв) в буква „б“ индексът „(Ц-2)“ се заличава;
гг) в буква „в“ след думата „зона“ се добавя
„централна“, а индексът „(Ц-3)“ се заличава;
б) в т. 2:
аа) в текста преди буква „а“ индексът
„(Смф)“ се заличава;
бб) създава се нова буква „а“:
„а) смесена многофункционална зона;“
вв) досегашната буква „а“ става буква „б“
и се изменя така:
„б) смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри;“
гг) досегашната буква „б“ става буква „в“
и се изменя така:
„в) смесена многофункционална устройс т вена зона п ред и м но за околог ра дск и я
район;“
в) в т. 3 думите „обществено обслужване“
се заменят с „общественообслужващи дейности“, а индексът „(О)“ се заличава;
г) в т. 4 индексът „(Ж)“ се заличава;
д) в т. 5 след думата „зони“ се добавя „и
терени“, а индексът „(З)“ се заличава;
е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и
терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
ж) в т. 7 думите „устройствени зони и
терени“ се заменят с „територии“;
з) в т. 8 индексът „(Т)“ се заличава.
2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Зелената система е съвкупност от
терените, предвидени в общия устройствен
план и/или в подробен устройствен план за
озеленени площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените
потребности и реализираните в съответствие
с подробен устройствен план озеленени площи
в градския и околоградския район, както и
териториите за природна защита, защитните
гори и земи, рекреационните земи и гори и
лесопарковете.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „за“ се заменя с „на“, а
индексът „(Зп)“ се заличава;
б) в т. 2 индексът „(Тго)“ се заличава;
в) в т. 3 след думата „дерета“ съюзът „и“
се заменя със запетая, а индексът „(Тзв)“ се
заличава;
г) в т. 4 думите „градини на резиденции“
се заличават, след думата „етнографски“ се
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поставя запетая, думите „и други градини“
се заменят с „балнеоложки обекти и други“,
а индексът „(Тзсп)“ се заличава;
д) в т. 5 индексът „(Тгп)“ се заличава;
е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и
терени“, а индексът „(Г)“ се заличава;
ж) в т. 7 индексът „(Тдр)“ се заличава;
з) в т. 8 след думата „площи“ се добавя
„за широко обществено ползване“;
и) създават се т. 9, 10, 11 и 12:
„9. терени за бази на зелената система;
10. природни резервати;
11. природни паркове;
12. защитени местности и природни забележителности.“
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В зелената система се включват и
Природен парк „Витоша“, както и парковете,
лесопарковете и горите в оградните на Софийското поле планини – Лозенска, Люлин,
Плана и Стара планина, в административно-териториалните граници на Столичната
община.
(4) Озеленени площи за широко обществено ползване се предвиждат с подробните
устройствени планове в устройствените зони
и самостоятелните терени на зелената система по ал. 2 и 3. С подробни устройствени
планове, одобрени от Столичния общински
съвет, озеленени площи за широко обществено ползване могат да се отреж дат и в
други устройствени зони за запазване на
съществуващо озеленяване, реализирано извън устройствените зони и самостоятелните
терени на зелената система.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Предвидената с общия устройствен план
и приложението към чл. 3, ал. 2 минимална
озеленена площ в устройствените зони, извън
посочените в ал. 2 и 3, е за ограничено обществено ползване и допълва зелената система.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думата „утвърдени“ се заменя с „одобрени“,
а д у м и т е „се п ризна ват за осъщес т вени
мероприятия“ се заменят със „се смятат за
реализирани мероприятия“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предназначението на устройствени
зони и самостоятелни терени на зелената
система по чл. 10, ал. 2 и 3, както и предназначението на поземлени имоти, попадащи в
тях, може да се променя само в устройствена
зона или в самостоятелен терен на зелената
система от друг вид по чл. 10, ал. 2, съответно в предназначение, допустимо само в
тези зони и терени.“
2. В ал. 3 след думите „се допуска“ се
добавя „с виза за проектиране“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. открити обекти за спортни или културни дейности;
4. площадки за игра;“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. преместваеми обекти по чл. 56 от
Закона за устройство на територията, които
не могат да заемат повече от 10 на сто от
площта на имота;
6. монументално-декоративни и информационни елементи по чл. 57 от Закона за
устройство на територията.“
§ 9. В чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Териториите за далекоперспективно развитие се означават с буква „д“ след
буквения индекс на устройствената зона, с
райе в съответния цвят. Тяхното усвояване
по новото предназначение се предвижда да
започне след 2025 г.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея
думите „2020 г.“ се заменят с „2025 г.“.
§ 11. Член 16 се отменя.
§ 12. Създават се чл. 16а, 16б, 16в, 16г и 16д:
„Чл. 16а. (1) За териториите с проблеми
от екологичен, геоложки, социално-етносен
и инфраструктурен характер към подробните
устройствени планове се изготвят специфични правила и нормативи, когато се налагат
допълнителни ограничения, свързани със
застрояването, по становище на съответните специализирани органи. Специфичните
изисквания към устройствените параметри
са посочени в табличен вид – „Зони и терени с устройствени режими в отклонение
от общите към общия устройствен план и
изискващи специфични правила и норми“,
към схемите на общия устройствен план на
Столичната община.
(2) Специфичните правила и нормативи се
изработват и одобряват заедно с подробните
устройствени планове.
(3) В графичната част на общия устройствен
план на Столичната община в М 1:10 000 и в
М 1:25 000, както и в приложението към чл. 3,
ал. 2, териториите по ал. 1 се отбелязват със
звездичка, поставена след буквения индекс
на съответната устройствена зона.
Чл. 16б. (1) В общия устройствен план могат
да се определят устройствени зони за много
високо строителство, в които височината на
сградите не се ограничава.
(2) Плътността и интензивността на застрояване в зоните по ал. 1 се определят
и доказват с подробен устройствен план,
включващ и работен устройствен план.
Чл. 16в. (1) Във всички устройствени зони
се допуска свързано застрояване в повече от
два урегулирани поземлени имота. В жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване, в жилищна зона с малкоетажно

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

застрояване в природна среда, в жилищна
зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, в жилищна
зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри, във вилна зона, както и
в урегулирани поземлени имоти с площ над
3000 кв. м, в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване
на двете странични рег улационни линии
не се допуска превишаване на максимално
допустимите за съответната зона плътност
и интензивност на застрояване.
(2) Извън случаите по ал. 1 в ъгловите
урегулирани поземлени имоти със свързано
основно застрояване на двете странични
регулационни линии плътността на застрояване не се ограничава, като допустимото
превишаване на максималната интензивност
на застрояване е до:
1. сто на сто – за урегулирани поземлени
имоти с площ до 500 кв. м;
2. петдесет на сто – за урегулирани поземлени имоти с площ над 50 0 к в. м до
1500 кв. м;
3. двадесет и пет на сто – за урегулирани
поземлени имоти с площ над 1500 кв. м до
3000 кв. м.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато урегулираният поземлен имот има лице към две
улици, едната от които е задънена.
Чл. 16г. (1) За сгради с височина над 75
мет ра под робни те уст ройст вени п ланове
включват задължително работен устройствен
план.
(2) Подробните устройствени планове по
ал. 1 се одобряват от Столичния общински
съвет.
Чл. 16д. (1) За одобряване на подробни
устройствени планове, предвиждащи строителство на общественообслужващи сгради с
разгъната застроена площ над 20 000 кв. м
и/или височина над 50 метра, се изисква
доказване на транспортно-комуникационно
обезпечаване на територията въз основа на
проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за
обслужването обхват.
(2) Столичният общински съвет приема
наредба за извършване на проучване, анализ
и симулация на транспортното обслужване.“
§ 13. Член 17 се отменя.
§ 14. Създават се чл. 17а и 17б:
„Чл. 17а. (1) Подробните уст ройствени
планове за преструктуриране на жилищните
комплекси в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване не могат да се
изменят в срок от 5 години от влизането им
в сила по отношение характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от
средно във високо застрояване.
(2) Изключения от правилото по ал. 1
се допускат само при изменение в общия
устройствен план, който предвижда за те-
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риторията зона, различна от жилищна зона
с преобладаващо комплексно застрояване.
Чл. 17б. (1) Специфичните изисквания за
облика на градските пространства, сградите
и архитектурните ансамбли се определят с
наредба на Столичния общински съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят
допълнителните изисквания към обема и
съдържанието на подробните устройствени
планове и на инвестиционните проекти за
нови сгради, реконструкция, пристрояване и
надстрояване и основни ремонти на сгради
и съоръжения, улици, площади и озеленени
площи, свързани с благоуст рояването на
градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и
градската среда.“
§ 15. Член 18 се отменя.
§ 16. В чл. 19 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Минимално определеният с общия
уст ройствен план процент от площта на
имотите за озеленяване с висока дървесна
растителност се определя с инвестиционния
проект (част паркоустрояване и благоустрояване) по проекцията на короните на дървета
на 12-годишна възраст съобразно вида им,
посочен в дендрологичния проект. С висока
дървесна растителност е допустимо да бъде
оползотворен и целият минимално определен
процент от площта на имотите за озеленяване.
(8) Минимално определеният с общия
устройствен план процент озеленена площ
се реализира върху свободната дворна площ,
с изк лючение на слу чаите, предвидени в
наредбата по ал. 1.“
§ 17. В глава трета се създава чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) При отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти
на сигурността и отбраната за устройството
и застрояването им се прилагат предназначението, правилата и нормативите на преобладаващата по площ устройствена зона, в
която попадат съседните имоти.
(2) Отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността
и отбраната е налице, когато собствеността
върху терена е прехвърлена на чужди държави,
на общината или на други юридически или
физически лица или когато министърът на
вътрешните работи, министърът на отбраната, председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или председателят
на Държавна агенция „Разузнаване“ удостоверят изрично това.“
§ 18. В чл. 20 думите „от 1 000 до 10 000 лв.“
се заменят с „от 10 000 до 50 000 лв.“, а думите „от 10 000 до 100 000 лв.“ се заменят с
„от 50 000 до 200 000 лв.“.
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 и 2 се отменят.
§ 20. В § 2, ал. 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „и обслужващи“ се заличават, а думите „смесените
многофункционални зони“ се заменят със
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„смесена многофункционална зона със занижени параметри“.
§ 21. В приложението към чл. 3, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на колона 6 след думата „ограничения“ се добавя „и специфични
изисквания“.
2. В колона 6 на ред „Урбанизирани територии“ се създава нов текст:
„1. При спазване на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания се допуска
промяна на предназначението, определено с
подробния устройствен план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имоти (УПИ)
от жилищни в нежилищни и от нежилищни
в нежилищни, без да се изисква изменение
на ПУП. В тези случаи предназначението на
бъдещите сгради се конкретизира с визата
за проектиране, която се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.
2. Допуска се промяна в характера на
застрояване от високо в средно и/или ниско
и от средно в ниско при свободно разположени в урегулирания поземлен имот сгради.
В тези случаи характерът на застрояване на
бъдещите сгради се конкретизира с визата
за проектиране.
3. Максимално допустимите параметри
на застрояване за детски градини, училища,
висши училища, лечебни заведения за болнична помощ, заведения за социални услуги
са, както следва:
– за детски градини – плътност на застроя
ване (П) до 30 %, минима лна озеленена
площ 50 %;
– за училища – плътност на застрояване (П)
до 40 %, коефициент на интензивност (Кинт.)
до 1,2, минимална озеленена площ 20 %;
– за висши училища – П до 40 %, Кинт. до
1,2, минимална озеленена площ 30 %;
– за лечебни заведения за болнична помощ – П до 60 %, Кинт. до 3,0, минимална
озеленена площ 30 %;
– з а з а в еден и я з а с оц и а л н и ус л у г и –
П до 30 %, Кинт. до 1,2, минимална озеленена площ 30 %.
4. Промяна на предназначението на сгради
за детски градини, училища, висши учебни
заведения, лечебни заведения за болнична
помощ и заведения за социални услуги е
допустима при условията на Закона за устройство на територията и при спазване на
устройствените параметри на зоната, в която
попада имотът.
5. В устройствените зони, в които не са
посочени максимални стойности за кота корниз на сградите в настоящото приложение, се
определят следните максимални коти корниз:
5.1. за територията на централната градска част – 50 м, с изключение на имотите,
попадащи в зоната на новия делови център;
5.2. за територията, ограничена от софийския околовръстен път, южна строителна граница на гр. София, бул. Цар Борис III – 15 м;
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5.3. за урегулирани поземлени имоти в
смесена многофункционална зона, които са
с лице по улици от втори и трети клас на
първостепенната улична мрежа и които попадат в 400-метровата зона, считано от средата
на перона на съществуващите метростанции
извън цент ра лната г радска част и извън
райони „Триадица“, „Лозенец“, „Младост“ и
„Изгрев“ – 100 м;
5.4. за остана лата част от тери тори ята – 75 м.
Посочените ограничения не се отнасят за
устройствената зона за много високо строителство.“
3. В колона 6 на ред „Група жилищни
устройствени зони“:
а) след изречение второ се създава ново
изречение трето: „За устройствени зони Жм1,
Жм2, Жм3 и Жв параметрите на застрояване
в определените граници по приложението
се конкретизират със схема за „Територии
с пределно допустими стойности на устройствените показатели“, която се приема от
Столичния общински съвет по доклад на
кмета на общината с мнозинство три четвърти
от общия брой на съветниците.“;
б) досегашните изречения трето, четвърто
и пето се заличават.
4. В колона 6 на т. 1 думите „Допуска се
промяна на функцията в обществена. Задължително подземно ниво РG.“ се заличават.
5. В колона 6 на т. 2:
а) създава се ново изречение трето: „При изменение на одобрени ПУП – ПРЗ за преструктуриране на жилищни комплекси разстоя
нията между предвидените и съществуващите
сгради се определят също по правилата на
комплексното застрояване.“;
б) досегашното изречение трето става
изречение четвърто;
в) досегашното изречение четвърто става
изречение пето и в него думите „междублоковите пространства“ се заменят с „площите
между сградите при комплексно застрояване“,
а думите „за озеленяване с режим на Тго“ се
заменят със „за озеленени площи за широко
обществено ползване“;
г) досегашното изречение пето става изречение шесто и се изменя така: „Реализираните
в площите между сградите при комплексно
застрояване озеленени площи се урегулират
за широко обществено ползване, без да се
спазват нормативите за определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на
съществуващи сгради при преструктуриране
на жилищни комплекси.“
6. В колона 3 на т. 3 числото „2,3“ се заменя с числото „2,5“.
7. В т. 5:
а) в колона 2 след числото „20“ се добавя
„до“;
б) в колона 3 след числото „0,6“ се добавя
„до“;
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в) в колона 4 след числото „70“ се добавя
„до“;
г) в колона 5 след цифрата „7“ се добавя
„до“;
д) в колона 6 думите „И за двата случая – мин.“ се заменят с „Минимум“.
8. В т. 6, колона 6:
а) в изречение първо думите „за които
минималната площ на УПИ е 500 кв. м и
минималното лице – 16 м“ се заличават;
б) в изречение второ думите „за които
минималната площ на УПИ е 600 кв. м и
минималното лице – 18 м“ се заличават;
в) в изречение трето думите „И в двата
случая мин.“ се заменят с „Минимум“.
9. В т. 7, колона 6 думата „третия“ се заменя с „втория“.
10. В т. 8, колона 6 думите „За двата случая – мин.“ се заменят с „Минимум“.
11. В текста на ред „Група централни устройствени зони“ в колона 6:
а) изречения трето и четвърто се заличават;
б) досегашното изречение пето става изречение трето и в него думата „застройката“
се замен я със „застрояването“, а думите
„високи дървесни насаждения“ се заменят
с „висока дървесна растителност“.
12. В т. 9, колона 6 след думата „РУП“ се
поставя точка, а думите „изготвени на база
обемноустройствени проучвания, одобрени
от СОС“ се заличават.
13. В т. 10, колона 6 ду мите „Показатели
те от долния ред“ се заменят със „Завишените
показатели“.
14. В текста на ред „Група смесени многофункционални устройствени зони“ в колона 6
изречения второ и трето се заличават.
15. Създава се нов ред т. 11а: „Смесена
многофункционална зона за много високо
строителство“, като в нея в колона 6 се вписва текстът „Показателите на застрояване се
доказват с ПУП и РУП“, в колона 7 се вписва
„Смфв“, а в колона 8 се вписва „керемидено“.
16. В т. 14, колона 6 думите „20 %“ се
заменят с „60 %“, а думите „за всеки УПИ“
се заменят с „на всяка сграда в УПИ“.
17. В текста на ред „Група устройствени
зони за общественообслужващи дейности“ в
колона 6 изречения второ и трето се заличават.
18. В т. 15, колона 6 изречение второ се
заличава.
19. В т. 16, колона 6 изречение трето се
изменя така: „Допуска се до 40 % от общата
разгъната застроена площ в урегулирания
поземлен имот да бъде с жилищно предназначение.“
20. В т. 20, колона 6 изречение второ и
думите „за здравна защита на селищната
среда“ се заличават.
21. В т. 21, колона 6 изречение второ се
заличава.
22. В т. 22, колона 6 думите „общежития
за изследователи, преподаватели и работе-
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щи в предприятията“ и думите „съгласно
хигиенните изисквания за здравна защита
на селищната среда“ се заличават.
23. В т. 35, колона 6 изречение трето се
заличава.
24. В т. 36, колона 6 изречение трето се
заличава.
25. В текста на ред „Група устройствени
зони и терени за спорт и атракции“ в колона 6 изречение второ се заличава.
26. В т. 42, колона 6, изречение трето думата „задължително“ се заличава.
27. В т. 44, колона 6 текстът се изменя
така: „Без промяна на предназначението на
земеделските земи, застрояване, свързано с
ползването им, се допуска при спазване на
изискванията на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ.“
28. Досегашните т. 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59 и 60 стават съответно т. 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58 и 59.
29. Досегашната т. 61 става т. 60 и в нея
в колона 6 думите „ЗВ и Наредба № 3 от
2000 г. на МОСВ, МЗ и Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят със „Закона за водите“.
30. Досегашната т. 62 става т. 61 и в нея
в колона 6 думите „ЗВ, ЗЗ и Наредба № 14
на МЗ“ се заменят със „Закона за водите“.
31. Досегашните т. 63, 64 и 65 стават съответно т. 62, 63 и 64.
32. Досегашната т. 66 става т. 65 и в нея
в колона 6 думите „Наредба № 12 от 2001 г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране в
свлачищни райони“ се заменят с „нормите
за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони“.
33. Досегашната т. 67 става т. 66 и в нея
в колона 6 думите „НПССЗР (1987 г.)“ се
заличават и накрая се добавя „и нормите
за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони“.
34. Досегашната т. 68 става т. 67.
35. Точки 1 – 9 след досегашната т. 68 се
отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Столичният общински съвет може да
одобрява подробни устройствени планове в
отклонение от устройствените показатели на
приложението към чл. 3, ал. 2 за запазване на
съществуващи към датата на влизане в сила
на този закон недвижими културни ценности
или спортни обекти. Решението се взема с
мнозинство три четвърти от общия брой на
съветниците.
§ 23. (1) Сроковете по отменения чл. 17
за започване на отчуждителни процедури за
изграждане на обекти – публична общинска
и ли п убли чна д ържавна собст веност, на
територията на Столичната община по отношение на подробни устройствени планове,
влезли в сила до влизането в сила на Закона
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за устройството и застрояването на Столичната община, текат от влизането в сила на
закона – 28 януари 2007 г.
(2) След изтичане на сроковете по ал. 1,
както и по отношение на подробните устройствени планове, влезли в сила след влизането
в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, се прилагат
правилата на чл. 208 от Закона за устройство
на територията.
§ 24. (1) Започнатите до влизането в сила
на този закон производства по изработване и
одобряване на устройствени планове и техни
изменения се довършват по досегашния ред и
при спазване на разпоредбите, действали при
издаването на разрешение за изработване на
проект на подробен устройствен план.
(2) Започнати по ал. 1 са производствата,
за които до влизането в сила на този закон е
издадено разрешение за изработване на проект
на подробен устройствен план.
§ 25. (1) Влезлите в сила или одобрените
до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на
Столичната община запазват действието си.
(2) В случаите, когато одобряването на
работен устройствен план към плановете по
ал. 1 е задължително, работният устройствен
план се изработва при спазване на нормите,
действали до влизането в сила на този закон.
§ 26. (1) Влезлите в сила или одобрените
до влизането в сила на този закон подробни
устройствени планове за преструктуриране
на жилищния комплекс в жилищните зони
с преобладаващо комплексно застрояване не
могат да се изменят в срок от 5 години от
влизането им в сила по отношение характера
на застрояване – от ниско в средно и/или
високо и от средно във високо застрояване.
(2) Изключения от правилото по ал. 1 се
допускат само при изменение в общия устройствен план, който предвижда за територията
зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване.
§ 27. Влезлите в сила или одобрените до
влизането в сила на този закон подробни устройствени планове, които предвиждат свързано застрояване в два или повече урегулирани
поземлени имота и които са приложени по
отношение на застрояването в един от имотите,
запазват действието си за неприложената си
част, независимо че надвишават устройствените показатели, определени в приложението
към чл. 3, ал. 2, когато се налага покриване
на изградени калканни стени. При прилагане
на действащия подробен устройствен план
не се допуска надвишаване на одобрената с
плана височина на сградите.
§ 28. (1) Влезлите в сила или одобрените
до влизането в сила на този закон подробни
устройствени планове, с които поземлени
имоти, попадащи в устройствени зони извън
посочените в чл. 10, ал. 2 и 3, са предназначени за озеленени площи за широко общест-
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вено ползване, могат да се изменят, ако не са
приложени, за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ
устройствен план.
(2) Подробните устройствени планове по
ал. 1, предвидени за градини, паркове и лесопаркове, се изменят с решение на Столичния
общински съвет за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия
общ устройствен план.
§ 29. Столичният общински съвет приема
схемата за „Територии с пределно допустими
стойности на устройствените показатели“ за
жилищните зони с малкоетажно застроя
ване в природна среда, жилищните зони с
малкоетажно застрояване с допълнителни,
специфични изисквания, жилищните зони с
малкоетажно застрояване, с ограничителни
параметри и за вилните зони по приложението
по чл. 3, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 30. Столичният общински съвет приема
наредбите по този закон в 6-месечен срок от
влизането му в сила.
§ 31. В Закона за териториалното деление
на столичната община и големите градове
(обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; изм., бр. 80 от
1995 г. и бр. 90 от 1999 г.) в чл. 2, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Точки 17, 18 и 19 се изменят така:
„17. район „Витоша“ с граници: ул. Тодор
Каблешков, бул. България, околовръстният
път, ул. Витошки камбани (ул. 5-та), ул. Бяла
река (ул. 1-ва), в югозападна посока от ул.
Бяла река (ул. 1-ва) до кръстовището на ул.
Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад
(ул. 1-ва) (от точка с координати 4722216.03,
325069.35 през точки с координати: 4722181.18,
325030.69; 4722175.99, 325035.05; 4722163.82,
325019.61; 4722163.20, 325020.08; 4722158.54,
325001.36; 4722157.30, 325002.38; 4722151.54,
324979.72; 4722148.25, 324973.40; 4722135.15,
324971.98; 4722128.42, 324967.81; 4722105.88,
324948.40; 4722068.76, 324914.62; 4722071.53,
324910.23; 4722061.65, 324891.98; 4722045.60,
324882.08; 4722026.55, 324865.32; 4721992.16,
324839.15; 4722003.92, 324826.22; 4721982.22,
324808.81; 4721953.86, 324784.29 до точка с
координати 4721944.41, 324769.78;), ул. Хот
нишки водопад (ул. 1-ва), в южна посока до
р. Кална по границата между кадастрални
райони 68134.2050 и 68134.2047 (от точка с
координати 4721361.56, 324163.51 през точки с
координати: 4721360.20, 324161.14; 4721356.22,
324156.62; 4721342.62, 324140.63; 4721302.28,
324120.95; 4721284.59, 324116.50; 4721240.29,
324089.29; 4721232.43, 324083.66; 4721173.97,
324078.17; 4721159.98, 324118.12; 4721152.11,
324118.28; 4721122.41, 324103.76; 4721117.97,
324106.74; 4721108.29, 324116.93; 4721096.93,
324127.00; 4721089.21, 324135.90; до точка с
координати 4721087.73, 324139.30;), границата
между квартал Симеоново и с. Бистрица,
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границата със Софийска област до и по землищната граница на с. Владая и границата
между квартал Княжево и квартал Горна баня
до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков,
бул. Цар Борис III и включва селата Владая
и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево,
Драгалевци и Симеоново;
18. район „Овча купел“ с граници: околовръстният път, жп линията за Перник, ул.
Монтевидео, ул. Обиколна, ул. 768, ул. Метохия на изток, ул. Гълъбова на юг, ул. 306,
ул. Житница, Владайската река, бул. Овча
купел, бул. Цар Борис III, бул. Никола Петков,
ул. Букет, по границата между кварталите
Горна баня и Княжево, до и по землищната
граница на с. Владая, границата със Софийска област, до и по землищната граница на
с. Мало Бучино и на квартал Градоман и
с. Иваняне, по землищната границата между
квартал Суходол и с. Иваняне, западната граница на Манилов дол (от точка с координати
4731670.34, 311251.94 през точки с координати: 4731741.05, 311218.45; 4731740.54, 311217.39;
4731776.14, 311199.85; 4731775.54, 311198.71;
4731812.76, 311181.92 до точка с координати
4731826.99, 311175.54;), ул. Малобучински път,
по ул. Разсадника, землищната граница между
кв. Филиповци и с. Иваняне, югозападната
граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4380.29 и 61134.4376.34 (от точка с
координати 4732770.40, 312001.35 през точки с
координати: 4732649.38, 312091.19; 4732638.09,
312082.55 до точка с координати 4732387.06,
312270.00), границата между кварталите Суходол и Филиповци, северният бряг на язовир
Суходол, и включва кварталите Горна баня
и Суходол и с. Мало Бучино;
19. район „Люлин“ с граници: околовръстният път, жп линията за гр. Банкя, продължението на бул. Панчо Владигеров, бул.
Сливница, Суходолската река, северният бряг
на язовир Суходол, границата между кварталите Филиповци и Суходол, югозападната
граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4376.34 и 61134.4380.29 (от точка с
координати 4732387.06, 312270.00 през точки с
координати: 4732638.09, 312082.55; 4732649.38,
312091.19 до точка с координати: 4732770.40,
312001.35;), границата между квартал Филиповци и с. Иваняне, границата със Софийска област и южната землищна граница на
с. Волуяк и включва кварталите Филиповци
и Република;“.
2. Точки 23 и 24 се изменят така:
„23. район „Панчарево“ с граници: околовръстният път (без южната част на квартал
Горубляне), р. Искър, шосето за Пловдив,
околовръстният път със западните квартали на
с. Казичене, бул. Ботевградско шосе, южната
землищна граница на с. Долни Богров, границата със Софийска област, землищната граница
между с. Бистрица и квартал Симеоново в северна посока от р. Кална по границата между
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кадастрални райони 68134.2050 и 68134.2047
до ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва) (от точка
с координати 4721087.73, 324139.30 през точки
с координати: 4721089.21, 324135.90; 4721096.93,
324127.00; 4721108.29, 324116.93; 4721117.97,
324106.74; 4721122.41, 324103.76; 4721152.11,
324118.28; 4721159.98, 324118.12; 4721173.97,
324078.17; 4721232.43, 324083.66; 4721240.29,
324089.29; 4721284.59, 324116.50; 4721302.28,
324120.95; 4721342.62, 324140.63; 4721356.22,
324156.62; 4721360.20, 324161.14 до точка с координати 4721361.56, 324163.51), ул. Хотнишки
водопад (ул. 1-ва), в североизточна посока от
кръстовището на ул. Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва) до ул. Бяла река
(ул. 1-ва) (от точка с координати 4721944.41,
324769.78 през точки с координати: 4721953.86,
324784.29; 4721982.22, 324808.81; 4722003.92,
324826.22; 4721992.16, 324839.15; 4722026.55,
324865.32; 4722045.60, 324882.08; 4722061.65,
324891.98; 4722071.53, 324910.23; 4722068.76,
324914.62; 4722105.88, 324948.40; 4722128.42,
324967.81; 4722135.15, 324971.98; 4722148.25,
324973.40; 4722151.54, 324979.72; 4722157.30,
325002.38; 4722158.54, 325001.36; 4722163.20,
325020.08; 4722163.82, 325019.61; 4722175.99,
325035.05; 4722181.18, 325030.69 до точка с координати 4722216.03, 325069.35), ул. Бяла река
(ул. 1-ва), ул. Витошки камбани (ул. 5-та), и
включва селата Герман, Железница, Лозен,
Казичене, Кривина, Долни Пасарел, Плана,
Кокаляне, Панчарево и Бистрица;
24. район „Банкя“ с граници: границата
между квартал Филиповци и с. Иваняне, ул.
Разсадника, ул. Малобучински път, западната
граница на Манилов дол (от точка с координати
4731826.99, 311175.54 през точки с координати: 4731812.76, 311181.92; 4731775.54, 311198.71;
4731776.14, 311199.85; 4731740.54, 311217.39;
4731741.05, 311218.45 до точка с координати:
4731670.34, 311251.94), землищната граница
между квартал Суходол и с. Иваняне, землищната граница между селата Мало Бучино
и Иваняне и квартал Градоман, границата със
Софийска област, и включва гр. Банкя, селата
Клисура и Иваняне и кварталите Градоман,
Михайлово и Вердикал.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 март 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3532

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
Избира Георги Запрев Динев за член на
Комисията по въпросите на децата, младежта
и спорта.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 4 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3779

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Запрев Динев като
член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
2. Избира Евгения Бисерова Алексиева за
член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 4 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3780

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от народните представители Тacкo Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав
Владимиров към министъра на енергетиката
Теменужка Петкова относно политика на
Министерството на енергетиката в областта
на топлоснабдяването
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
В срок до 1 октомври 2018 г. министърът
на енергетиката да представи в Народното събрание информация за техническото
състояние и експлоатационната годност на
енергийните обекти в страната в областта на
топлоснабдяването.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3783
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 29 МАРТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. правилата за разпределяне на средствата
за работа с деца и ученици от уязвими групи;“
б) досегашните т. 3 – 7 стават съответно
т. 4 – 8.
2. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата от държавния бюджет за
издръжка на дейностите по възпитанието и
обучението на децата и учениците се разпределят между бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински детски градини и училища,
въз основа на броя на децата и учениците,
броя на групите и паралелките, вида и броя на
образователните институции и на стандарти
за дете и ученик, за група и паралелка и за
образователна институция, определени с акта
по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.“;
б) в ал. 2 думите „за едно дете или ученик“
се заличават;
в) алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Средствата по ал. 1 се умножават по
регионален коефициент, който се определя
в зависимост от броя на населението в общинския център и неговата отдалеченост от
областен град и от населено място с население
над 100 000 жители.
(4) Отдалечеността по ал. 3 се измерва
съгласно разстоянията по републиканската
пътна мрежа.
(5) Отчитането на броя на населението
се извършва по данни на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
населението по постоянен и настоящ адрес.“;
г) алинея 6 се отменя.
3. Създават се чл. 3а и 3б:
„Чл. 3а. (1) За целите на прилагането на
регионалния коефициент общините се групират в осем групи съгласно приложение № 1.
В резултат от съвкупното действие на фак-
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торите по чл. 3, ал. 3 за всяка от групите се
определя различна стойност на регионалния
коефициент съгласно приложение № 1а.
(2) При групирането по ал. 1 с допълнителна тежест се отчита и местонахождението
на общината в следните региони за целенасочено въздействие – малка гранична община,
Северозападен район и географските територии на Родопи и Странджа-Сакар, съгласно
списък – приложение № 1б.
(3) Като малка гранична община се определя община с население под 20 000 души,
чиято граница съвпада с държавна граница,
с изключение на морската, както и община,
която е заобиколена само от гранични общини.
(4) Принадлежността към Северозападния
район се определя по смисъла на чл. 4, ал. 3,
т. 1 от Закона за регионалното развитие.
(5) Принадлежността към Родопи и Странджа-Сакар се определя за община, в която
над 50 на сто от населението живее на географската територия на планината.
(6) За държавните и частните детски градини и училища се прилага регионалният
коефициент за общината, в която се намират.
Чл. 3б. (1) Със средства от държавния
бюджет по чл. 3 се финансират изцяло дейностите за:
1. задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до
постъпването им в І клас, осъществявано в
групи в детските градини или училищата;
2. обучението по учебен план от І до ХІІ
клас в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план.
(2) За дейностите по ал. 1 се финансират
разходите за персонал и присъщата издръжка
с изключение на разходите за медицински
персонал.
(3) Със средства от държавния бюджет по
чл. 3 се финансират частично дейностите за:
1. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи
в детските градини;
2. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца от 2- до 4-годишна
възраст в групи в детските градини.
(4) За дейностите по ал. 3 се финансират
разходите за персонал с изключение на разходите за медицински персонал.“
4. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Първостепенните разпоредители с
бюджет разпределят получените средства по
чл. 3 между детските градини и училищата
въз основа на утвърдени от тях формули,
независимо дали прилагат система на делегиран бюджет.“;
б) в ал. 2 изречение второ се заличава;
в) създават се ал. 3 и 4:
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„(3) Първостепенните разпоредители с
бюд же т, фи на нси ра щ и д ърж а вн и де т ск и
градини и училища, разпределят средствата
по стандартите по чл. 3, ал. 1 въз основа на
утвърдени от тях формули.
(4) Средствата за всяка институция, определени по реда на ал. 3, се коригират с регионалния коефициент за общината, в която се
намира съответната институция.“
5. В чл. 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят по формула 100 на сто от
средствата за съответната дейност, получени
по реда на чл. 3.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Броят на децата и учениците, на групите и паралелките, както и броят и видът
на образователните институции се определят
по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и
училищното образование (НЕИСПУО) към
1 януари на текущата година.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „чл. 282, ал. 4“ се заменят с „чл. 282,
ал. 14“ и думите „чл. 282, ал. 21“ се заменят
с „чл. 282, ал. 24“.
6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Средствата по стандарта за
у ченици в самостоятелна форма на обучение се предоставят от първостепенните
разпоредители с бюджет на училищата след
приключването на изпитите за определяне
на годишните оценки по учебните предмети
от училищния учебен план в зависимост от
броя на явилите се ученици.
(2) В случаите, когато броят на явилите се
ученици по ал. 1 е по-малък от броя на учениците в самостоятелна форма по НЕИСПУО
към 1 януари на текущата година, неразпределените средства се отнасят в резерва за
нерегулярни разходи и се разходват по реда
на чл. 282, ал. 11 от ЗПУО.
(3) За учениците и съответно лицата по
чл. 112, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗПУО, които не са
се явили или не са положили успешно изпитите, не се предоставят средства от държавния
бюджет за обучението им в същия клас през
следващата учебна година.“
7. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. При разпределянето на средствата
между училищата по формулата за съответната година броят на учениците с наложени
санкции по чл. 199, ал. 1, т. 4 от ЗПУО се
добавя и към броя на учениците в училищата,
наложили санкциите.“
8. В чл. 7, т. 1 думите „основните компоненти“ се заменят с „основния компонент“.
9. В чл. 8, ал. 1 думите „чл. 282, ал. 1“ се
заменят с „чл. 282, ал. 3“.
10. В чл. 10, ал. 3 думите „чл. 282, ал. 1“
се заменят с „чл. 282, ал. 3“.
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11. В чл. 11:
а) в ал. 1 след думите „норматив за ученик“ се добавя „и за група“, а думите „чл. 282,
ал. 1“ се заменят с „чл. 282, ал. 3“;
б) в ал. 2, в основния текст думата „норматива“ се заменя с „нормативите“;
в) в ал. 5 думата „Нормативът“ се заменя с
„Нормативите“, а след думата „демографски“
се поставя запетая и се добавя „инфраструктурни и други“.
12. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средствата от държавния бюджет за
подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно образование и
на учениците от I до IV клас в държавните
и в общинските детски градини, училищата
и центровете за специална образователна
подкрепа, извън средства по чл. 11, ал. 4, се
предоставят въз основа на норматив за дете
или ученик, определен с акта по чл. 282,
ал. 3 от ЗПУО.“
13. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средствата по чл. 12 се предоставят
за осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци
и/или плодове на децата от задължителното
предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална
образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас или за подпомагане на
обедното хранене на учениците от I до IV
клас в държавните и в общинските училища
и центровете за специална образователна
подкрепа.“
14. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „детските градини и
училищата“ се заменят с „детските градини,
училищата и центровете за специална образователна подкрепа“, а думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложение № 1в“;
б) в ал. 2 думите „детските градини и
училищата“ се заменят с „детските градини,
училищата и центровете за специална образователна подкрепа“.
15. В чл. 15, ал. 2 думите „училищата и
детските градини“ се заменят с „детските
градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа“.
16. В чл. 17, ал. 1 думите „чл. 282, ал. 1“
се заменят с „чл. 282, ал. 3“.
17. В чл. 25 думите „чл. 282, ал. 1“ се заменят с „чл. 282, ал. 3“.
18. В чл. 27 думите „чл. 282, ал. 1“ се заменят с „чл. 282, ал. 3“.
19. В чл. 30:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата от държавния бюджет за
осигуряване на общежитие се разпределят
меж д у първостепенните разпоредители с
бюджет въз основа на броя на учениците,
настанени в общежитието, и нормативите за
ученик, група и за институция, определени с
акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.“;
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б) създава се нова ал. 3:
„(3) Средствата за общежитие, определени
по норматива за институция, се разпределят
чрез формулата по ал. 2 само за центровете
по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
20. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) Средствата от държавния
бюджет за центровете за специална образователна подкрепа, изпълняващи дейности
по обучението на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и
професионално обучение за придобиване на
първа степен на професионална квалификация
и/или за придобиване на квалификация по
част от професи я, се разпредел ят меж ду
първостепенните разпоредители с бюджет
въз основа на броя на децата и учениците,
обучавани в центровете за специална образователна подкрепа, броя на групите и паралелките, броя на институциите и стандартите
за дете и ученик, за група и паралелка и за
образователна институция, определени с акта
по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.
(2) Със средствата по ал. 1 могат да се
извършват и разходи за транспорт и за храна
на деца и ученици в случаите, когато не са
осигурени като услуги от други институции
в системата на предучилищното и училищното образование или от социалните услуги
в общността.“
21. В чл. 33, ал. 1 думите „чл. 282, ал. 1“
се заменят с „чл. 282, ал. 3“.
22. В чл. 36, ал. 1 думите „чл. 282, ал. 1“
се заменят с „чл. 282, ал. 3“.
23. В чл. 37, ал. 1 думите „чл. 282, ал. 1“
се заменят с „чл. 282, ал. 3“.
24. В чл. 47, ал. 3 думите „чл. 282, ал. 13“
се заменят с „чл. 282, ал. 18“.
25. Създава се глава седма „а“ с чл. 52а
и 52б:
„ Г л а в а

с е д м а

„ а “

ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
Чл. 52а. (1) На държавните и общинските
детски градини и училища се предоставят
средства от държавния бюджет за работа с деца
и ученици от уязвими групи чрез бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет.
(2) Със средствата по ал. 1 детските градини и училищата могат да извършват разходи
за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала, както и за други
възнаграждения и плащания по извънтрудови
правоотношения.
(3) Разходите по ал. 2 могат да са за служители, включени в екипите за обхващане
и задържане в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищ-
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на и училищна възраст, за назначаване на
социален работник, образователен медиатор
или помощник на учителя, за заплащане на
допълнителни учебни часове по български
език в училищата и на допълнителни модули
за деца, които не владеят български език, в
детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа
до образование и предотвратяване на риска
от отпадане от системата на предучилищното
и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи.
Чл. 52б. (1) Средствата по чл. 52а, ал. 1
се предоставят на детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици
от уязвими групи, които са подали информаци я в НЕИСП УО от работните карти
„Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“ за
не по-малко от 80 на сто от децата и учениците
в основната степен на образование и в които
броят на записаните деца в детската градина
или на учениците в основната степен на образование в училището е не по-малко от 15.
(2) Въз основа на информацията по ал. 1
детските градини и училищата се групират по
критерий „образователно ниво на родителите/
настойниците“ съгласно приложение № 6а.
(3) Размерът на финансирането за работа
с деца от уязвими групи за бюджетната година за дете в детска градина или ученик в
основната степен на образование в училище
се определя според групата, в която попада
образователната институция съгласно приложение № 6б.
(4) Разпределението на средствата по чл. 52а
за бюджетната година по детски градини и
училища се утвърждава от министъра на
образованието и науката след съгласуване
със съответните началници на регионалните
управления на образованието и се публикува
на интернет страницата на Министерството
на образованието и науката.“
26. В чл. 57 думите „с изключение на броя
на децата в яслените групи“ се заличават.
27. В чл. 63 се създава ал. 3:
„(3) Броят на паралелките в училищата по
чл. 52б, ал. 4 и в училищата с паралелки за
придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от професии
и специалности от професии, по които е
налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда, може да се формира с брой
на учениците в тях под минималния по ал. 1.“
28. В чл. 68:
а) в ал. 1:
аа) в т. 5 накрая се добавя „и в специалнос
ти от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда“;
бб) създава се т. 6:
„6. в училищата по чл. 52б, ал. 4.“;
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б) в ал. 4:
аа) в т. 1 думите „съответния стандарт“ се
заменят със „стандарта за ученик“;
бб) в т. 2 думите „съответния стандарт“ се
заменят със „стандарта за ученик“;
вв) в т. 3 думите „съответния стандарт“ се
заменят със „стандарта за ученик“;
в) в ал. 6:
аа) в т. 1 думите „съответния стандарт“ се
заменят със „стандарта за ученик“;
бб) в т. 2 думите „съответния стандарт“ се
заменят със „стандарта за ученик“;
вв) в т. 3 думите „съответния стандарт“ се
заменят със „стандарта за ученик“;
гг) в т. 4 думите „съответния стандарт“ се
заменят със „стандарта за ученик“.
29. В чл. 69, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „изчислени по реда на чл. 68,
ал. 4 – 7 при спазване на изискването на
чл. 68, ал. 3“.
30. В чл. 70 се създава ал. 4:
„(4) Когато броят на учениците се намали
под норматива за минималния брой, групата
се разформира.“
31. В чл. 71 се създава ал. 8:
„(8) Когато броят на учениците се намали
под норматива за минималния брой, групата
се разформира.“
32. В чл. 104, ал. 2 думите „10-дневен срок“
се заменят със „срок 10 работни дни“.
33. В чл. 112:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Общините разпределят и предоставят
средствата по ал. 1 между частните детски
градини и училища, включени в системата на
държавно финансиране, въз основа на броя
на децата и учениците, броя на групите и
паралелките, вида и броя на образователните
институции и на стандарт за дете и ученик,
за група и паралелка и за образователна институция, определени с акт на Министерския
съвет.“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите, когато средствата за частно училище, изчислени на базата на броя на
учениците и стандарт за един ученик, са пониски по размер от стандарта за образователна
институция, училището получава средства
по стандарта за образователна институция в
размер 40 на сто от определения с акта по
чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.“;
в) създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите, когато средствата за частна
детска градина, изчислени на базата на броя
на децата в задължителна предучилищна възраст и стандарта за дете от 5- до 6-годишна
възраст, са по-ниски по размер от стандарта
за образователна институция, детската градина
получава средства по стандарта за институция
в размер 40 на сто от определения с акта по
чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.
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(6) В случаите, когато децата в частна
детска градина се отглеждат и възпитават в
смесена група, средствата за стандартите за
група се преизчисляват пропорционално на
броя на децата в задължителна предучилищна
възраст.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 7.
34. В чл. 118, ал. 2, т. 2 думите „календарната година“ се заменят с „предходната
календарна година“.
35. В допълнителната разпоредба:
а) в наименованието думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни
разпоредби“;
б) в § 1 се създава т. 3:
„3. „Деца и ученици от уязвими групи“ са
деца и ученици в основната степен на образование, застрашени от отпадане от системата на
предучилищното и училищното образование
или чийто достъп до образование е поставен
в повишен риск, поради ниското образователно ниво на родителите/настойниците им
и свързаните с това неблагоприятна позиция
на пазара на труда и риск от социално изключване.“;
в) създава се § 1а:
„§ 1а. (1) Центровете за подкрепа за личностно развитие, които продължават да извършват
дейностите по кариерно ориентиране и консултиране, изпълнявани до 31 декемв ри 2017 г. с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“
по Проект „Система за кариерно ориентиране
в училищното образование“, се финансират
частично със средства от държавния бюджет
по норматив за кариерен консултант и минимален брой кариерни консултанти.
(2) Размерът на норматива за кариерен
консултант и минималната численост на кариерните консултанти се определят ежегодно
със заповед на министъра на образованието
и науката за всеки център по ал. 1.
(3) Разходите за кариерно ориентиране и
консултиране се финансират със средства
от държавния бюджет в размер 80 на сто от
определения им по ал. 2 размер, при условие
че дейностите се извършват на територията
на цялата област, в която се включва съответната община.“
36. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „средства за повишаване
на качеството на обучението“ се заменят със
„средства за повишаване на качеството на
образованието и образователните резултати“.
37. Създава се ново приложение № 1 към
чл. 3а, ал. 1:
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„Приложение № 1а
към чл. 3а, ал. 1

7

6

5

4

3

отдалеченост
61
от облас–
тен град
100
над
100 км

от 0 до 20 км отдалеченост
от населено място с над
100 хил. жители

0

0,017

Първа група Втора група

0,034

Трета група

0,051

Четвърта
група

0,068

Пета група

0,085

0,102

Шеста група Седма група

0,12

Осма група

“
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39. Създава се приложение № 1б към чл. 3а, ал. 2:

Регионален коефициент

Регионална група

Стойност на регионалния коефициент съгласно съвкупното действие на факторите „население в общинския център“ и „отдалеченост на общинския център от областен град и населено място с население над 100 хил. жители“

8

8

7

5

5

отдалеченост
61
от об–
ластен
100
град над
100 км

от 21 до 45 км отдалеченост от населено място с
над 100 хил. жители
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38. Създава се приложение № 1а към чл. 3а, ал. 1:

5

над
20 000
жители

отдалеченост
61
от об–
ластен
100
град над
100 км

от 46 до 70 км отдалеченост от населено място с
над 100 хил. жители

Групиране на общините в зависимост от съвкупното действие на факторите „отдалеченост от населено място с население над 100 хил. жители“,
„отдалеченост от областен град“ и „население по постоянен и настоящ адрес в общинския център“
от 71 до 100 км отдалеченост от населено място с
над 100 хил. жители

„Приложение № 1
към чл. 3а, ал. 1

от 101 до 160 км отдалеченост от населено място с
над 100 хил. жители

14

над 160 км отдалеченост
от населено място с над
100 хил. жители
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„Приложение № 1б
към чл. 3а, ал. 2
Списък на общините, включващи се в „Региони за целенасочено въздействие“
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Община
АРДИНО
АПРИЛЦИ
ВЕЛИНГРАД
ВРАЦА
ВИДИН
ВЪРШЕЦ
ВЪЛЧЕДРЪМ
САТОВЧА
СВИЛЕНГРАД
СМОЛЯН
СРЕДЕЦ
СТАМБОЛОВО
СТРУМЯНИ
СИМИТЛИ
СИТОВО
СЛИВО ПОЛЕ
ЕЛХОВО
НЕВЕСТИНО
НЕДЕЛИНО
НОВО СЕЛО
НИКОПОЛ
К АЙНАРДЖ А
КНЕЖ А
КОЗЛОДУЙ
КРЕСНА
КРИВОДОЛ
КРИЧИМ
КРУМОВГРАД
КРУШАРИ
КИРКОВО
КУЛА
КЪРДЖ АЛИ
МАКРЕШ
МАДАН
МАДЖ АРОВО
МАЛКО ТЪРНОВО
МЕДКОВЕЦ
МЕЗДРА
МОНТАНА
МОМЧИЛГРАД
МИНЕРАЛНИ БАНИ
МИЗИЯ
ОРЯХОВО
РАКИТОВО
РОМАН
РУДОЗЕМ
РУЖИНЦИ
ТЕТЕВЕН
ТОПОЛОВГРАД
ТРЕКЛЯНО
ТРОЯН
ТРЪН
ТУТРАК АН
ХАДЖИДИМОВО
ХАЙРЕДИН
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№ по ред
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
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Община
БАНИТЕ
БАТАК
БЕРКОВИЦА
БЕЛЕНЕ
БЕЛОГРАДЧИК
БЕЛИЦА
БОРОВАН
БОРОВО
БОРИНО
БОЙНИЦА
БОЙЧИНОВЦИ
БОЛЯРОВО
БРАЦИГОВО
БРЕГОВО
БРУСАРЦИ
БЯЛА СЛАТИНА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
ГОДЕЧ
ГРАМАДА
ГЛАВИНИЦА
ГУЛЯНЦИ
ДЕВИН
ДОСПАТ
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ДОЛНИ ДЪБНИК
ДРАГОМАН
ДЖЕБЕЛ
ДИМОВО
ЗЛАТОГРАД
ИВАНОВО
ИВАЙЛОВГРАД
ИСКЪР
ЛЕВСКИ
ЛЕТНИЦА
ЛОВЕЧ
ЛОМ
ЛУКОВИТ
ЛЪКИ
ЛЮБИМЕЦ
ПЕРУЩИЦА
ПЕЩЕРА
ПОРДИМ
ПЛЕВЕН
СЪРНИЦА
УГЪРЧИН
ЦАРЕВО
ЦЕНОВО
ЧЕРВЕН БРЯГ
ЧЕРНООЧЕНЕ
ЧЕПЕЛАРЕ
ЧИПРОВЦИ
ЧУПРЕНЕ
ШАБЛА
ЯКОРУДА
ЯКИМОВО
ЯБЛАНИЦА

“
40. Досегашното приложение № 1 към чл. 14
ал. 1 става приложение № 1в към чл. 14, ал. 1.
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41. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 2, в колона първа, ред първи думите „Община с брой
ученици в дневна форма на обучение“ се заменят с „Община с брой ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и дуална система на обучение“.
42. Създава се приложение № 6а към чл. 52б, ал. 2:
„Приложение № 6а
към чл. 52б, ал. 2
Разпределение на институциите в групи по критерий „образователно ниво на родителите (настойниците)“

% на родители с пониско от
основно образование

В процент от отговорилите

Процент на родители с по-ниско от средно образование
(в %)
над 60 %

40 – 60 %

20 – 39 %

над 50 %

5

4

3

Не се финансира

30 – 50 %

4

3

2

Не се финансира

10 – 30 %

3

2

1

Не се финансира

до 10 %

2

1

43. Създава се приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3:

Не се финансира

до 20 %

Не се финансира

“
„Приложение № 6б
към чл. 52б, ал. 3

Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според групата за финансиране
Група за финансиране
на детската градина
или училището
1-ва
2-ра
3-та
4-та
5-а

Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в основната образователна степен в училищата в дневна форма на обучение
(левове на дете/ученик)
40
80
120
160
200

§ 2. В Постановление № 121 от 2017 г. за
приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища
и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране (ДВ, бр. 51 от 2017 г.) чл. 3 и 4
се изменят така:
„Чл. 3. Защитените детски градини получават ежегодно допълнително финансиране чрез
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за брой деца в предучилищна
възраст в детска градина или част от детска
градина, по-малък от 24 – в размер 15 на сто
от стандарта за дете в подготвителна група,
умножен по разликата между 24 и реалния
брой на децата в задължителна предучилищна
възраст.
Чл. 4. Защитените у чилища полу чават
ежегодно допълнително финансиране чрез
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет за малък брой ученици в паралелка – в размер 15 на сто от стандарта за ученик,
умножен по разликата между минималния и
реалния брой ученици за класовете, в които
училището е определено за защитено.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В случай на намаляване на средствата
за издръжка на дейностите по възпитанието
и обучението на децата и учениците за 2018 г.

“
спрямо размера на средствата за същия брой
деца и ученици, изчислен на годишна база
въз основа на стандарта за едно дете или
ученик, в сила към 31 декември 2017 г., първостепенните разпоредители с бюджет могат
да включат във формулата за разпределяне
на средствата по чл. 282, ал. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование
допълнителен компонент за компенсиране на
отрицателните разлики на детските градини
и училищата.
§ 4. Намаляването на средствата се установява, като се направи сравнение на средствата по утвърдената формула за 2017 г.,
преизчислена със стандартите за финансиране
на делегираните от държавата дейности по
образованието, в сила към 31 декември 2017 г.,
и броя на децата и учениците към 1 януари
2018 г. и базовата формула за 2018 г. Базовата
формула се разработва със стандартите, броя
на институциите, броя на групите и паралелките и броя на децата и учениците от 1 януари
2018 г. След установяването на разликите в
средствата по формулата за всяка институция
се разработва вариант на формулата за 2018 г., с
който следва да се компенсират отрицателните
разлики на институциите за 2018 г. спрямо
преизчислената формула за 2017 г.
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§ 5. С компонента по § 3 се разпределят
средствата за компенсиране на отрицателните
разлики по § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
между детските градини и училищата, за които
намаляването на средствата за съответната
институция по формулата за 2018 г. спрямо
размера на средствата за същия брой деца и
ученици, изчислен по формулата за 2017 г., не
е изцяло компенсирано чрез приетия модел
на формулата за 2018 г.
§ 6. Не се осигуряват средства по стандарта
за образователна институция за детски градини, преобразувани след влизането в сила
на това постановление чрез отделяне от или
чрез разделяне на детски градини, открити
преди влизането в сила на това постановление.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3607

РЕШЕНИЕ № 200
ОТ 2 АПРИЛ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Св. св.
Константин и Елена – голям плаж“, община
Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Св. св.
Константин и Елена – голям плаж“, община
Варна, област Варна, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж,
представляващ територия с обща площ 8304
к в. м – обособена част от к райбреж ната
п ла ж на ивица – изк лючи т елна д ържавна

ВЕСТНИК
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собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2569.274 – изключителна
държавна собственост, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на землището на
гр. Варна, район „Приморски“, община Варна,
област Варна, одобрени със Заповед № РД-1892 на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър от 14
октомври 2008 г., индивидуализиран съгласно
Акт за изключителна държавна собственост
№ 1494 от 17 март 2015 г. и специализирана
карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4
и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 5 от
12 – 13.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие представлява територия с площ
7864 кв. м, определена въз основа на данните
от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от
актуалните кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на поземлен имот с
идентификатор 10135.2569.274.
1.3. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е в размер 7864 кв. м, с точки
по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1
до № 146 в координатна система „БГС 2005“.
1.4. От активната плажна площ е изключена
площта, заета от обекти на инфраструктурата
в размер 86 кв. м, представляващи – бетонова
площадка 44 кв. м, плочки 9 кв. м, масивна
сграда 13 кв. м, плочки 12 кв. м, бетонови
стълби 5 кв. м, бетонови стълби 3 кв. м и
каменист плаж с обща площ 354 кв. м.
1.5 Морският плаж е с дължина на бреговата линия 318 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 117 в координатна система „БГС
2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на
морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
по с т а вен и и кои т о ще б ъдат по с т а вен и
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върх у обекта на концеси ята, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и са н и тарно -х и г иен но т о под д ърж а не, по
осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за
спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу
задължението му да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване на
преместваемите обекти и съоръжения по т.
1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи и
съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизането в сила на концесионния договор
до 31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от
деня на влизането в сила на концесионния
договор и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 1 януари 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила
в срок до един месец от сключването му и
при изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
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6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване
на посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и на условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.4;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.4;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията
и принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
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8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат равностойни като достъп до морето със
зоните с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя
възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска
характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането
на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за добро изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
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8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци, извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява
предложените в офертата законосъобразни
дейности и услуги, които не са предмет на
комплексната оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
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8.3.5. да пол у чава информационни док
ла ди от концесионера за изпълнението на
концесионни я договор;
8.3.6. да има дост ъп до обек та на концеси ята и до док у ментаци ята на концесионера за осъщест вяване на кон т ролни те
си правомощи я;
8.3.7. при наст ъпване на форсма жорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи т рети лица, които временно да
използват обекта на концеси ята или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионни я
договор, да го прекрати едност ранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. н якое от услови ята по т. 7;
8.3.8.2. основно задъл жение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да полу чи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експ лоатаци я: обек та
на концеси ята и принадлеж ностите без наличието на незаконно ст роителство върх у
обекта на концеси ята и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзек у тивна) и дру га док у ментаци я
и информаци я, свързани с обекта на концеси ята и с неговата експлоатаци я.
8.4. Основни задъл жени я на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концеси ята, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концеси ята по ред, определен
с концесионни я договор;
8.4.2. да у пра ж н ява конт рол по изпълнението на задъл жени ята на концесионера
по концесионни я договор и изпълнението
на услови ята на концеси ята.
9. Концесионерът:
9.1. Н яма право да отдава под наем територи ята на обекта на концеси ята по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионни я договор,
да наема подизпълнители за извършване
и/или за предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.4
и за извърш ва не т о на дей нос т и т е по т.
7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се у пра жн ява от концесионера, само при условие че
в офертата, с която е спечелил конк у рса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности.
10. Определ я следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионни я договор:
10.1. З а в с я к а г од и н а о т д ейс т вие т о
на концесионни я договор концесионерът
представя и поддържа при услови я и по
ред, определени в концесионни я договор,
потвърдени безусловни неотмен яеми бан-
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кови г ара н ц и и , и з да ден и о т фи н а нс ови
и нс т и т у ц и и, оп ределен и по с ъгласие на
ст раните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на
концесията участникът, определен за концесионер, представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на концесионния договор в размер 50 на сто от пълния размер на
предложеното от него концесионно плащане
с включен ДДС;
10.1.2. за всяка следваща година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са,
както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане с вк лючен ДДС за предходната
година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или за допускане на незаконно ст роителство върху обекта на концесията, при
забавено и/или при неточно изпълнение на
договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения.
Конкретните размери на неустойките и лихвите, както и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят с
концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
о т с т ра на на кон цесионера кон цеден т ът
има п раво да т ърси освен оп ределени те
неустойки и лихви и обезщетение по общия
ред съгласно действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 83 428 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване (в левове) и на размер на
отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не е по-малък
от 13,5 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
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11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани
с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не увреж да околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2-1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж,
са приращение към морския плаж и имат
статут на публична държавна собственост от
датата на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т.
1.6.3 към съответните общи мрежи.
16 . Кон це с ионе р ът с е оп р еде л я ч р е з
конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна
тежест 60 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и на
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 58 399,60 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провеж да от комисия, назначена
от министър-председателя.
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20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3633

РЕШЕНИЕ № 201
ОТ 2 АПРИЛ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Албена“,
община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
149 635 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 53120.506.51 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището на с. Оброчище, община Балчик, област
Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-82 на
изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра от 3 октомври 2003 г., и поземлен
имот – изключителна държавна собственост, с
идентификатор 39459.507.401 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището на с. Кранево, община Балчик, област
Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-74 на
изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра от 15 септември 2003 г., индивидуализиран съгласно Акт за изключителна
държавна собственост № 271 от 15 декември
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1997 г. и Акт № 1042 от 16 април 2008 г. за
поправка на Акт за изключителна държавна
собственост № 271 от 15 декември 1997 г. и
специализирана карта и регистри на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 4 от 14 – 15.02.2013 г. на комисията по
чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания и е в размер 149 076 кв. м с
точки по границите, определящи активната
плажна площ от № 1 до № 535 в координатна
система „БГС 2005“.
1.3. От активната плажна площ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер 321 кв. м: зелени площи с
площ 40 кв. м, зелени площи с площ 19 кв.
м, зелени площи с площ 55 кв. м, бетонова
площадка с площ 4 кв. м, бетонова площадка
с площ 6 кв. м, бетонова площадка с площ
4 кв. м, бетонова площадка с площ 6 кв. м,
бетонова площадка с площ 2 кв. м, бетонова
площадка с площ 11 кв. м, бетонова площадка
с площ 6 кв. м, бетонова площадка с площ
11 кв. м, бетонова площадка с площ 31 кв. м,
бетонова площадка с площ 20 кв. м, бетонова
площадка с площ 19 кв. м, шахта с площ 4
кв. м, шахта с площ 9 кв. м, шахта с площ 2
кв. м, шахта с площ 4 кв. м, пирс (мостик) с
площ 32 кв. м, пирс (мостик) с площ 36 кв.
м, заливаеми площи в размер 238 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2456 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 430 в координатна система „БГС
2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.5.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
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1.5.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу
задължението му да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързването на
преместваемите обекти и съоръжения по т.
1.5.2 със съществуващите мрежи, елементи и
съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.5.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които
не се променят за срока на действие на
концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 1 януари 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
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7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и на условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да са
равностойни като достъп до морето със зоните
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с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представ
лява инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането
на отпадъчни води и замърсяването на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнението на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане движението на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
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8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява
предложените в офертата законосъобразни
дейности и услуги, които не са предмет на
комплексната оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за
срока на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства, чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
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8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и по изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и т. 7.2.9.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
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10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – 50 на сто от размера на
дължимото концесионно плащане с включен
ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите
задължения по концесионния договор извън
задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – 30 на сто
от размера на дължимото концесионно плащане с включен ДДС за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период
с включен ДДС, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 919 785 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване (в левове) и на размера на
отчисл ения от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
7,5 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
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12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяването на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.5.2 – 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и
един шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 50 на сто.
17.3. Предложение за процент на преместваемите обекти и съоръжения, поставени на
морския плаж за срока на концесията – с
относителна тежест 10 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 643 849,50 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3634
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РЕШЕНИЕ № 202
ОТ 2 АПРИЛ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – централен“, община Приморско,
област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано) и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Приморско – централен“, община Приморско,
област Бургас, наричан по-нататък „обект
на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж, представляващ територия с обща площ
12 411 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна
собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 58356.506.33 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Приморско, община Приморско, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106 от
9 декември 2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 467
от 1 април 1999 г. и специализирана карта и
регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Протокол № 7 от 12
декември 2012 г. на комисията по чл. 18 от
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж, определена по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в
размер 12 407 кв. м, с точки по границите,
определящи контура на активната плажна
площ на морския плаж от № 1 до № 122 в
Координатна система „БГС 2005“.
1.3. От активната плажна площ на морски
плаж „Приморско – централен“ е изключена
площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер 4 кв. м.
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1.4. Морск и ят пла ж е с дъл ж ина на бреговата лини я 528 м и с точк и по границите,
определ ящи общата площ на морск и я пла ж
от № 1 до № 119 в Координатна система
„БГС 2005“.
1.5. Към обекта на концеси ята са вк лючени следните принадлеж ности:
1.5.1. прилежащата ак ватори я с широчина 200 м, измерена от бреговата лини я на
морск и я пла ж;
1.5.2. п ремест ваеми т е обек т и и/и ли до пълнителна т ърговска площ и съоръжени я,
по с т а вен и и кои т о ще б ъдат по с т а вен и
в ърх у о б ек т а н а кон це с и я , не о бход и м и
за зд равно т о и медиц инско т о обсл у ж ване и са н и тарно -х и г иен но т о под д ърж а не,
по осиг у ряване на водно т о спасяване, по
обезопасяване на п ри лежащата ак ват ори я,
за спор т но -развлекат елна дейност и заведени я за бързо обсл у ж ване, оп ределени с
концесионни я договор;
1.5.3. елемен т и т е на т ех ни ческата инфраст ру к т у ра, същест ву ващ и и кои т о ще
бъдат изг ра дени върх у обек та на концеси я,
необходими за използванет о на п реместваеми т е обек т и и съоръжени я по т. 1.5.2,
оп ределени с концесионни я договор.
2. Според п редмета си концеси я та е за
усл у га и вк лючва:
2.1. Основен п редмет – у п равление на
усл у г и о т общес т вен и н т ерес на обек та
н а ко н ц е с и я , п од д ъ рж а н с ъ с с р ед с т в а ,
осиг у рени о т концесионера на негов риск
срещ у п раво т о м у да пол у чава п ри ходи о т
по т реби т ели т е на усл у г и т е и ли о т т рет и
лица срещ у за д ъ л жениет о м у да извършва
концесионно п лащане к ъм концеден та.
2.2. Доп ъ л н и т елен п ред ме т – извършване на риск на концесионера и със средст ва, осиг у рени о т него, на дейст ви я по
св ър зва не на п р еме с т ваем и т е о б ек т и и
с ъор ъжен и я по т. 1.5.2 с ъс с ъщес т ву ващ и т е м реж и, елемен т и и съоръжени я на
т ех ни ческата инфраст ру к т у ра по т. 1.5.3 с
временни връ зк и.
3. На обек та на концеси я та се доп уска
извършване на следните усл у ги и дейности:
3.1. Предоставянет о на ча д ъри и шезлонг и съгласно обявени цени, п ред ложени
о т у час т н и к а в кон к у р снат а п р оцед у ра,
кои т о не се п ромен я т за срока на дейст вие
на концесионни я договор, и д ру г и п ла ж ни
п рина д леж ност и, използвани о т посет и т ели т е на морск и я п ла ж.
3.2. Усл у г и в за веден и я за б ързо об сл у ж ване.
3.3. Спор т но -развлекат елни усл у г и.
3.4. Здравни и рехабилитационни услу ги.
3.5. Пред лаганет о на водноат рак ц ионни
усл у г и.
3.6. Задъл ж ителни дейности.
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4. Определя максимален срок на концесията
15 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизане в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и на условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
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8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.5;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането
на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
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8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж, или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
съгласно предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
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8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и т. 7.2.9.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности.
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10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя
и поддържа при условия и по ред, определени в концесионния договор, потвърдени
безусловни неотменяеми банкови гаранции,
издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с вк лючен
данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са,
както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на
сто от размера на дължимото концесионно
плащане с вк лючен ДДС за предходната
година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения, както и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите
и моментът на неизпълнението на отделните
задължения се определят с концесионния
договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки и лихви, и обезщетение по общия ред
съгласно действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 41 824 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване (в левове) и на размера на
отчисления от базата (в проценти).
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11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не е по-малък от
4,10 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.5.2 – 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна
тежест 45 на сто.
17.2. Най-ниската цена на един чадър и
един шезлонг в зоната за платени плажни
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принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 45 на сто.
17.3. Предложение за организация на целогодишното санитарно-хигиенно поддържане
на морския плаж – с относителна тежест 10
на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 29 276,80 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3635

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Комисията за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от 2009 г.; изм., бр. 44
и 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2009 г.,
бр. 16 и 79 от 2010 г., бр. 10 и 96 от 2011 г.; изм.,
бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2012 г.,
бр. 78 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г.; попр., бр. 64
от 2016 г.; изм., бр. 67 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 1 думите „за определяне
на частен партньор“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 10 накрая се добавя „съгласно ЗОП“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. осигуряване на защита срещу незаконосъобразни решения, действия или бездействия
при предоставяне на концесии съгласно ЗК
или специален нормативен акт.“
3. Точка 12 се отменя.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. произнася се по законосъобразността
на решенията, на действията и бездействията
на възложителите на обществени поръчки,
както и по искания за допускане на предварително изпълнение и за налагане на временни
мерки, при условията и по реда на Закона за
обществените поръчки;“.
2. Точка 11 се изменя така:
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„11. произнася се по законосъобразността
на решения, действия или бездействия при
предоставяне на концесии, както и по искания
за допускане на предварително изпълнение
или за спиране на процедурата за определяне
на концесионер, при условията и по реда на
Закона за концесиите или специален нормативен акт;“.
3. Точка 12 се отменя.
§ 4. В чл. 21, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. организира съобщаването на страните и
на заинтересуваните лица за приетите решения
и определения на комисията и за издадените
от председателя на КЗК разпореждания по
чл. 38, ал. 2 ЗЗК, по чл. 159, ал. 2 ЗК и по
чл. 201, ал. 2 ЗОП;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. съгласува изходящата кореспонденция
на комисията, която не е във връзка с образувани производства;“.
3. Точка 9 се отменя.
§ 5. В чл. 26, ал. 1 думите „и ЗПЧП“ се
заличават.
§ 6. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „участва в“ се
заменят с „извършва“.
2. В т. 1 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
3. В т. 2 думите „публично-частното партньорство“ се заличават.
4. В т. 3 думите „семинари и“ и „публичночастното партньорство“ се заличават.
5. В т. 4 думите „публично-частното партньорство“ се заличават.
6. Точка 5 се изменя така:
„5. извършва проучване по основателността
на исканията за налагане на временни мерки
по чл. 203 от ЗОП, по исканията за спиране
на процедурата по чл. 164, ал. 3 ЗК, както и
по исканията за допускане на предварително
изпълнение по чл. 205 ЗОП и чл. 166, ал. 1
от ЗК;“.
7. В т. 6 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
8. В т. 7 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
9. В т. 8 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
10. Точка 10 се отменя.
11. В т. 11 абревиатурата „ЗПЧП“ се заличава.
§ 7. В чл. 33, ал. 1, т. 13 абревиатурата
„ЗПЧП“ се заличава.
§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато счете, че обстоятелствата по
преписката са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища.
В открито заседание на комисията по ЗЗК не
се допуска представяне на доказателства, освен
ако те са новооткрити или нововъзникнали.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Комисията обявява решението си по
ЗЗК с мотивите най-късно в 14-дневен срок,
а в случаите по ЗОП – в 7-дневен срок след
заседанието, на което то е прието.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Член на комисията, който не е съгласен с решението, съответно определението,
го подписва с особено мнение и излага мотивите си за това. Особеното мнение заедно
с мотивите се прилага към решението.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Решенията и определенията по ЗОП
и ЗК се обжалват пред Върховния админист
ративен съд по реда и в срока, посочени в
съответните нормативни актове. Срокът за
обжалването на решенията по ЗЗК започва да тече от съобщаването им по реда на
Администр ативнопроцесуалния кодекс, а за
третите лица – от публикуването им в електронния регистър на комисията.“
§ 10. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдържанието на решенията на комисията съответства на чл. 62 от ЗЗК, съответно
чл. 215, ал. 8 от ЗОП и чл. 175, ал. 5 от ЗК.“
§ 11. В приложението към чл. 18 в точка V
от таблицата числото „86“ се заменя с „85“.
§ 12. Този правилник за изменение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията е приет с Решение
№ 302 от 15.03.2018 г. на Комисията за защита
на конкуренцията.
§ 13. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Юлия Ненкова
3583

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 8 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В част А:
а) в глава I:
аа) в буква „а“:
ааа) точка 5 се отменя;
ббб) създава се т. 6.1:
„6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)“;
ввв) създава се т. 11.2:
„11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)“;
ггг) създава се т. 19.2:
„19.2. Saperda candida Fabricius“;
ддд) създава се т. 25.1:
„25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)“;
бб) в буква „б“:
ааа) точка 1 се отменя;
ббб) създават се т. 2 и 2.1:
„2. citri pv. Aurantifolii“
2.1. citri pv. citri“;
вв) в буква „в“:
ааа) създава се т. 12.1:
„12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der
Aa“;
ббб) точка 13 се изменя така:
„13. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart“;
гг) в буква „г“:
ааа) точка 1 се отменя;
ббб) в т. 2, буква „д“ се отменя;
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б) в глава II:
аа) в буква „а“, т. 8 думите „Popilia japonica
Newman“ се заменят с „Popillia japonica Newman“;
бб) в буква „б“ се създава т. 3:
„3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)“;
вв) в буква „г“ се създава т. 2.1:
„2.1. „Candidatus Phytoplasma ulmi“.
2. В част Б:
а) в буква „а“:
аа) точка 1 се изменя така:
„
1. B e m i s i a t a b a c i Ирландия, Португалия (Azores,
Genn. (европейски Beira Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho и Trás-osпопулации)
Montes), Обединено кралство,
Швеция, Финландия
“
бб) точка 1.2 се изменя така:
„
1.2. Dryocosmus kuriphilus Ирландия, Обединено
кралство
Yasumatsu
“
вв) точка 2 се изменя така:
„
2. G l o b o d e r a p a l l i d a Финландия, Латвия, Португалия (Azores), Слове(Stone) Behrens
ния, Словакия
“
гг) създава се т. 2.1:
„
2.1. G l o b o d e r a r o s t o c h i e n s i s Португалия
(Azores)
(Wollenweber) Behrens
“
дд) точка 3 се изменя така:
3. Leptinotarsa Испани я (I biza и Menorca), Ирdecemlineata ландия, Кипър, Малта, Португалия (Azores и Madeira), Обединено
Say
кралство, Швеция (райони Blekinge,
Gotland, Halland, Kalmar и Skåne),
Финландия (региони Åland, Häme,
Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku
и Uusimaa)
“
ее) точка 5 се изменя така:
„
5. T haumeto - Ирландия, Обединено кралство (с изp o e a p r o - ключение на общински райони Barnet;
cessionea L. Brent; Bromley; Camden; град London;
град Westminster; Croydon; Ealing; окръг Elmbridge; окръг Epsom and Ewell;
Guildford; Hackney; Hammersmith и
Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon;
Hounslow; Islington; Kensington и
Chelsea; K ingston upon T hames;
Lambeth; Lewisham; Merton; Reading;
Richmond Upon Thames; района на
Runnymede; Slough; South Oxfordshire;
Southwark; Spelthorne District; Sutton;
Tower Hamlets; Wandsworth; West
Berkshire и Woking)
“
б) в буква „б“:
аа) в т. 1 колона „Защитена(и) зона(и)“ се
изменя така:
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„
№
1.

„

Защитена(и) зона(и)
Франция (Бретан), Финландия, Ирландия, Португалия (Azores), Обединено кралство (Северна
Ирландия)
“
бб) в т. 2 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:

№

Защитена(и) зона(и)

2.

Швеция

„
№
2.
„
№
5.

„
№
3.

§ 2. В приложение № 2 към чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част А:
а) в глава I:
аа) в буква „а“:
ааа) в т. 2 колона „Вид“ се изменя така:

“

Вид
Aleurocanthus spp.
ббб) в т. 5 колона „Вид“ се изменя така:

“

Вид
Aonidiella citrina Coquillet
бб) в буква „б“:
ааа) в т. 3 колона „Обект на зараза“ се изменя така:

“

Обект на зараза
Семена от Zea mays L.

“
ббб) точка 4 се отменя;
вв) в буква „в“ т. 11 се отменя;
б) в глава II:
аа) в буква „б“ в т. 8 в колона „Вид“ думите „ campestris pv. pruni (Smith) Dye“ се заменят с „ arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“;
бб) в буква „г“ се създава т. 7.1:
„
№
Вид
Обект на зараза
7.1.
Вироид на вретеновидността при Растения за засаждане (включително семена) от Solanum lycopersicum
картофените клубени
L. и неговите хибриди, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. и
растения от Solanum tuberosum L.
“
2. В част Б:
а) в буква „а“:
аа) създават се т. 6.1 и 6.2:
„
№ Вид
Обект на зараза
Защитена(и) зона(и)
6.1. Paysandisia archon Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на И р л а н д и я , М а л т а ,
(Burmeister)
стъблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: Обединено кралство
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona
R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
6.2. Rhynchophorus
Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър Ирландия, Португаferrugineus (Olivier) на стъблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следни- лия (Azores), Обедите таксони: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., нено кралство
Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea
armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.)
Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota
cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L.,
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Обект на зараза
Защитена(и) зона(и)
Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea
forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis
C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia
(Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud,
Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii
O‘Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter,
Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier,
Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd.
ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. и Washingtonia Raf.
“

бб) създава се т. 10:
Вид
Обект на зараза
Защитена(и) зона(и)
T h a u m e t o p o e a Растения от Pinus L., предназначени за за- Обединено кралство
pit yocampa Denis & саждане, с изключение на плодове и семена
Schiffermüller
б) в буква „б“:
аа) в т. 1 в колона „Защитена(и) зона(и)“ думата „Португалия“ се заличава;
бб) в т. 2 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:

“

Защитена(и) зона(и)
Испания (с изключение на автономни области Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите (Comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Communidad
autonoma de Catalunya), окръзите (Comarcas) de L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и
общините Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica),
Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua,
Milano, Sondrio и Varese), Marche, Molise, Piedmont (с изключение на общини Busca, Centallo и Tarantasca
в провинция Cuneo), Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции
Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana
в провинция Padova и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия,
Литва (с изключение на общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение
на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия (с изключение на област Dunajská Streda, Hronovce и Hronské Kľačany (област
Levice), Dvory nad Žitavou (област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké
Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov), Финландия,
Обединено кралство (Северна Ирландия: с изключение на териториите на Ballinran Upper, Carrigenagh
Upper, Ballinran и Carrigenagh в графство Down, както и избирателен окръг Dunmurry Cross в Belfast,
графство Antrim; остров Ман и Англо-нормандските острови).
“
вв) създава се т. 3:
№
Вид
Обект на зараза
Защитена(и) зона(и)
3.
arboricola pv. pruni (Smith) Растения от Prunus L., предназначени за засаждане, Обединено кралство
Vauterin et al.
с изключение на семена
“
в) в буква „в“ в т. 0.0.1 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:
„
№

Защитена(и) зона(и)

0.0.1.

Ирландия, Обединено кралство

„

“

г) в буква „г“:
аа) създава се т. 0.1:

№

Видове

0.1.

Candidatus Phy topla sm a Растения от Ulmus L., предназначени Обединено кралство
ulmi
за засаждане, с изключение на семена

Обект на зараза

Защитена зона (зони)

“
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бб) в т. 1 колона „Защитена зона (зони)“ се изменя така:

№

Защитена зона (зони)

1.

Гърция (с изключение на регионалните единици Argolida и Chania), Малта, Португалия (с
изключение на Algarve, Madeira и окръг Odemira в Alentejo)
“

„
№
1.

„
№
2.

§ 3. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 и 2 в част Б се правят следните изменения:
1. В т. 1 колона „Защитена зона (зони)“ се изменя така:
Защитена зона (зони)

Испания (с изключение на автономни области Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите (Comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Communidad autonoma
de Catalunya), окръзите (Comarcas) de L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общините
Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с
изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua, Milano, Sondrio
и Varese), Marche, Molise, Piedmont (с изключение на общини Busca, Centallo и Tarantasca в провинция
Cuneo), Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice,
общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova
и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение
на общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska,
Koroška, Maribor и Notranjska и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия
(с изключение на област Dunajská Streda, Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory nad Žitavou
(област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov), Финландия, Обединено кралство (Северна
Ирландия: с изключение на териториите на Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran и Carrigenagh в
графство Down, както и избирателен окръг Dunmurry Cross в Belfast, графство Antrim; остров Ман и Англо-нормандските острови).
2. В т. 2 колона „Защитена зона (зони)“ се изменя така:

“

Защитена зона (зони)
Испания (с изключение на автономни области Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите (Comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Communidad autonoma
de Catalunya), окръзите (Comarcas) de L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общините
Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с
изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua, Milano, Sondrio
и Varese), Marche, Molise, Piedmont (с изключение на общини Busca, Centallo и Tarantasca в провинция
Cuneo), Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice,
общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova
и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение
на общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska,
Koroška, Maribor и Notranjska и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия
(с изключение на област Dunajská Streda, Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory nad Žitavou
(област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov), Финландия, Обединено кралство (Северна
Ирландия: с изключение на териториите на Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran и Carrigenagh
в графство Down, както и избирателен окръг Dunmurry Cross в Belfast, графство Antrim; остров Ман и
Англо-нормандските острови).
“

§ 4. В приложение № 4 към чл. 11, ал. 3, 4, 5 и 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част А:
а) в глава I:
аа) в т. 2 колона „Специални изисквания“ се изменя така:
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„
№

Специални изисквания

2.

Дървеният опаковъчен материал е:
– приготвен от обелен дървен материал, определен в приложение I към Международен стандарт
за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО относно регулиране на дървен опаковъчен материал в
международната търговия,
– подложен на един от одобрените видове третиране, определени в приложение I към посочения международен стандарт, и
– с поставена маркировка, както е определено в приложение II към посочения международен
стандарт, което указва, че дървеният опаковъчен материал е бил подложен на одобрено фитосанитарно третиране в съответствие със стандарта.
“

бб) в т. 5 колона „Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави“
се изменя така:
„
№

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави

5.

Дървен материал от Platanus L., с изключение на този под формата на:
– трески, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци,
– дървен опаковъчен материал под формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокс-палети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен
материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение
на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от дърво от същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите
фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но включително
дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла повърхност, с произход от Армения, Швейцария или САЩ.
“

„

вв) създават се т. 7.4 и 7.5:

№

Растения, растителни продукти и други Специални изисквания
обекти с произход трети държави

7.4.

Включен или невключен в кодове по КН от
приложение V, част Б дървен материал от
Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster
Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. и
Sorbus L., освен под формата на:
– трески, стърготини и талаш, добити изцяло или частично от посочените растения,
– дървен опаковъчен материал под формата
на каси, касетки, щайги, барабани и подобни
амбалажи, обикновени палети, бокс-палети
и други товароносители, подпори за палети,
постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни
предмети, с изк лючение на постелъчен
материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от дърво
от същия вид и качество като дървения
материал от пратката и който отговаря на
същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но
включително дървен материал, който не е
запазил естествената си кръгла повърхност,
с произход от Канада и САЩ.

Официална декларация, че дървеният материал:
а) е с произход от зона, свободна от Saperda candida
Fabricius, което е установено от националната
организация за растителна защита в страната
на произход съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, както е
посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“;
или
б) е бил подложен на подходящо топлинно третиране за постигане на минимална температура
56 °C в продължение на минимум 30 непрекъснати
минути по целия профил на дървения материал,
което се посочва в сертификатите;
или
в) е бил подложен на подходящо йонизиращо
лъчение до достигане на минимална погълната
доза от 1 kGy в целия дървен материал, което се
посочва в сертификатите.
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№

Растения, растителни продукти и други Специални изисквания
обекти с произход трети държави

7.5.

Включен или невключен в кодове по КН от
приложение V, част Б дървен материал под
формата на трески, добити изцяло или частично от Amelanchier Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem.,
Pyrus L. и Sorbus L., с произход от Канада
и САЩ.

„

БРОЙ 31

Официална декларация, че дървеният материал:
а) е с произход от зона, определена от националната организация за растителна защита в
страната на произход като свободна от Saperda
candida Fabricius съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки,
както е посочено в сертификатите в рубриката
„Допълнителна декларация“;
или
б) е обработен до парчета, чиито размери – дебелина и широчина, не надвишават 2,5 cm;
или
в) е бил подложен на подходящо топлинно третиране за постигане на минимална температура
56 °C в продължение на минимум 30 минути по
целия профил на треските, което се посочва в
сертификатите.“
“

гг) в т. 14 колона „Специални изисквания“ се изменя така:

№

Специални изисквания

14.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение 4, част А, глава I, точка
11.4 – официална декларация, че на мястото на производство или в непосредствена близост до
него не са наблюдавани симптоми на „Candidatus Phytoplasma ulmi“ от началото на последния
пълен вегетационен период.
“

„
№

дд) създава се т. 14.1:

Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти с
произход трети държави

14.1. Растения, предназначени
за засаждане, с изключение на присадници, резници, растения, получени по
метода на тъканните култури, полен и семена, от
Amelanchier Medik., Aronia
Medik., Cotoneaster Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus M i l l., P r unus L .,
Pyracantha M. Roem., Pyrus
L. и Sorbus L., с произход
от Канада и САЩ.

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение 3, част А, точки 9 и 18, приложение 3, част Б, точки 1 и 2 или
приложение 4, част А, глава I, точки 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 и
23.2, когато е целесъобразно – официална декларация, че растенията:
а) са отглеждани през целия си живот в зона, свободна от Saperda
candida Fabricius, което е установено от националната организация
за растителна защита в страната на произход съгласно съответните
международни стандарти за фитосанитарни мерки, както е посочено
в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“;
или
б) са отглеждани в продължение на най-малко две години преди
износа или, за растения на възраст под две години – през целия им
живот, на място на производство, определено като свободно от Saperda
candida Fabricius съгласно съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки:
– което е регистрирано и контролирано от националната организация
за растителна защита в страната на произход;
и
– което всяка година е било предмет на две официални проверки за
признаци на Saperda candida Fabricius, извършвани в подходящо време,
и
– където растенията са отглеждани на място, което:
– е физически напълно защитено срещу въвеждането на Saperda candida
Fabricius
или
– е било подложено на подходящо превантивно третиране и е заобиколено от буферна зона с широчина най-малко 500 m, в която отсъствието на Saperda candida Fabricius е потвърдено посредством официални
наблюдения, извършвани всяка година в подходящо време,
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Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти с
произход трети държави
и
– непосредствено преди износа растенията са подложени на щателна
проверка за присъствие на Saperda candida Fabricius, по-специално по
стъблата на растението, включително когато е целесъобразно, чрез
прилагане на деструктивни методи при вземането на пробата.
– където растенията са отглеждани на място, което:
– е физически напълно защитено срещу въвеждането на Saperda candida
Fabricius
или
– е било подложено на подходящо превантивно третиране и е заобиколено от буферна зона с широчина най-малко 500 m, в която отсъствието на Saperda candida Fabricius е потвърдено посредством официални
наблюдения, извършвани всяка година в подходящо време,
и
– непосредствено преди износа растенията са подложени на щателна
проверка за присъствие на Saperda candida Fabricius, по-специално по
стъблата на растението, включително, когато е целесъобразно, чрез
прилагане на деструктивни методи при вземането на пробата.
“

„

ее) точка 16.2 се изменя така:

№

Р а с т е н и я , р а с т и т е л н и Специални изисквания
продукти и други обекти
с произход трети държави

16.2.

П л о д о в е о т Citr u s L .,
Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., Microcitrus Swingle,
Naringi Adans., Swinglea
Merr. и техни хибриди с
произход от трети държави

Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 и 16.6 – официална декларация, че:
а) плодовете са с произход от страна, призната за свободна от
citri pv. citri и citri pv. aurantifolii съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, при условие че за този
статут на свободна от вредител е било съобщено на Комисията
предварително в писмен вид от националната организация за
растителна защита на съответната трета държава,
или
б) плодовете са с произход от зона, определена от националната
организация за растителна защита в страната на произход като
свободна от citri pv. citri и citri pv. aurantifolii съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, както
е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“, при условие че за този статут на свободна от вредител
е било съобщено на Комисията предварително в писмен вид от
националната организация за растителна защита на съответната
трета държава,
или
в) плодовете са с произход от място на производство, определено
от националната организация за растителна защита в страната
на произход като свободно от citri pv. citri и citri pv. aurantifolii
съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни
мерки, както е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“,
или
г) обектът на производство и непосредствено обкръжаващата го
среда са подложени на подходящо третиране и там са приложени
агротехнически методи срещу citri pv. citri и citri pv. aurantifolii,
и
плодовете са били подложени на третиране с натриев ортофенилфенат или друго ефикасно третиране, посочено в сертификатите,
при условие че за метода на третиране е съобщено на Комисията
предварително в писмен вид от националната организация за
растителна защита на съответната трета държава,
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Р а с т е н и я , р а с т и т е л н и Специални изисквания
продукти и други обекти
с произход трети държави
и
официалните проверки, извършени в подходящо време преди
износа, са показали, че плодовете са свободни от симптоми на
Xanthomonas citri pv. citri и Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
и
в сертификатите е включена информация за проследяването,
или
д) за плодове, предназначени за промишлена преработка, официалните проверки, извършени преди износа, са показали, че
плодовете са свободни от симптоми за Xanthomonas citri pv. citri
и Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
и
обектът на производство и непосредствено обкръжаващата го
среда са подложени на подходящо третиране и там са приложени агротехнически методи срещу Xanthomonas citri pv. citri и
Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
и
движението, съхранението и преработката са извършени при условия, одобрени в съответствие с процедурата, посочена в член
18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО,
и
плодовете са транспортирани в индивидуални опаковки, върху
които има етикет, който съдържа код за проследяване, както
и указанието, че плодовете са предназначени за промишлена
преработка,
и
в сертификатите е включена информация за проследяването.
“

„

жж) точка 16.3 се изменя така:

№

Растения, растителни продукти Специални изисквания
и други обекти с произход трети
държави

16.3.

Плодове от Citrus L., Fortunella
Sw ingle, Poncirus R af. и т ех н и
х и бр и д и с п р ои з ход о т т р е т и
държави

зз) точка 16.4 се изменя така:

Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете,
в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2, 16.4 и
16.5 – официална декларация, че:
а) плодовете са с произход от страна, призната за свободна
от Cercospora angolensis Carv. et Mendes съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки,
при условие че за този статут на свободна от вредител е
било съобщено на Комисията предварително в писмен
вид от националната организация за растителна защита
на съответната трета държава,
или
б) плодовете са с произход от зона, призната за свободна
от Cercospora angolensis Carv. et Mendes съгласно съответните
международни стандарти за фитосанитарни мерки, както
е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна
декларация“, при условие че за този статут на свободна от
вредител е било съобщено на Комисията предварително в
писмен вид от националната организация за растителна
защита на съответната трета държава,
или
в) не са наблюдавани симптоми на Cercospora angolensis
Carv. et Mendes на обекта на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния
вегетационен период и нито един от плодовете, събрани
от мястото на производство, не е показал симптоми на
този вредител при съответната официална проверка.“
“
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„
№

Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти с
произход трети държави

16.4. П л о д о в е о т Cit r u s L . ,
Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. и техни хибриди, с
изключение на плодове от
Citrus aurantium L. и Citrus
latifolia Tanaka, с произход
от трети държави

ии) създава се т. 16.6:

Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 и 16.6 – официална
декларация, че:
а) плодовете са с произход от страна, призната за свободна от Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa съгласно съответните международни
стандарти за фитосанитарни мерки, при условие че за този статут на
свободна от вредител е било съобщено на Комисията предварително
в писмен вид от националната организация за растителна защита на
съответната трета държава,
или
б) плодовете са с произход от зона, определена от националната организация за растителна защита в страната на произход като свободна
от Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa съгласно съответните
международни стандарти за фитосанитарни мерки, както е посочено
в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“, при условие че за този статут на свободна от вредител е било съобщено на
Комисията предварително в писмен вид от националната организация
за растителна защита на съответната трета държава,
или
в) плодовете са с произход от място на производство, определено
от националната организация за растителна защита в страната на
произход като свободно от Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни
мерки, както е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“;
и
за плодовете е установено, че са свободни от симптоми на Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa посредством официална проверка
на представителна проба, определена съгласно международните
стандарти,
или
г) плодовете произхождат от обект на производство, подложен на
подходящо третиране и агротехнически мерки срещу Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) van der Aa
и
са извършени официални проверки на обекта на производството по
време на вегетационния период от началото на последния вегетационен период и в плодовете не са установени симптоми на Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) van der Aa,
и
за събраните от обекта на производството плодове е установено, че
са свободни от симптоми на Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der
Aa по време на официална проверка преди износ на представителна
проба, определена съгласно международните стандарти,
и
в сертификатите е включена информация за проследяването,
или
д) за плодовете, предназначени за промишлена преработка, е установено, че са свободни от симптоми на Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa преди износ, по време на официална проверка на представителна проба, определена в съответствие с международните
стандарти,
и
в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“ се включва
декларация, че плодовете са с произход от обект на производство,
подложен на подходящи видове третиране срещу Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa, което е извършено в подходящо за целта време,
и
движението, съхранението и преработката са извършени при условия,
одобрени в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на
Директива на Съвета 2000/29/ЕО,
и
плодовете са транспортирани в индивидуални опаковки, върху които
има етикет, който съдържа код за проследяване, както и указанието,
че плодовете са предназначени за промишлена преработка,
и
в сертификатите е включена информация за проследяването.
“
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„
№

Растения, растителни продукти Специални изисквания
и други обекти с произход трети
държави

16.6.

Плодове от Capsicum (L.), Citrus
L., с изключение на Citrus limon
(L.) Osbeck. и Citrus aurantiifolia
(Christm.) Swingle, Prunus persica
(L.) Batsch и Punica granatum L., с
произход от страни от африканския континент, Кабо Верде, Света Елена, Мадагаскар, Реюнион,
Мавриций и Израел

„

Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете
в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2, 16.3,
16.4, 16.5 и 36.3 – официална декларация, че плодовете:
а) са с произход от страна, призната за свободна от
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) съгласно съответните
международни стандарти за фитосанитарни мерки,
или
б) са с произход от зона, определена от националната
организация за растителна защита в страната на произход като свободна от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, както е посочено в сертификатите
в рубриката „Допълнителна декларация“;
или
в) са с произход от място на производство, определено
от националната организация за растителна защита в
страната на произход като свободно от Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) съгласно съответните международни
стандарти за фитосанитарни мерки, и в сертификатите
е включена информация за проследяването;
и
са извършени официални проверки на мястото на производство в подходящо време през вегетационния период,
включително визуален преглед на представителни проби
от плодове, при които проверки е установено, че мястото
е свободно от Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
или
г) са преминали ефективно студено третиране, което
гарантира, че са свободни от Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick), или друго ефективно третиране, с което се
гарантира, че са свободни от Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick), като данните за третирането следва да бъдат
отбелязани в сертификатите, при условие че за метода на
третирането е съобщено на Комисията предварително в
писмен вид от националната организация за растителна
защита на съответната трета държава.
“

кк) точка 18.2 се изменя така:

№

Растения, растителни продукти Специални изисквания
и други обекти с произход трети
държави

18.2.

Растения от Casimiroa La Llave,
Choisya Kunth, Clausena Burm. f.,
Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm,
Zanthoxylum L., с изключение на
плодове и семена, с произход от
трети държави

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията,
изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 18.1 и
18.3 – официална декларация, че:
а) растенията са с произход от държава, където е известно,
че не се среща Trioza erytreae Del Guercio,
или
б) растенията са с произход от зона, свободна от Trioza
erytreae Del Guercio, което е установено от националната
организация за растителна защита съгласно съответните
международни стандарти за фитосанитарни мерки, както
е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна
декларация“,
или
в) растенията са отглеждани на място на производство,
което е регистрирано и контролирано от националната
организация за растителна защита в страната на произход,
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„

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Растения, растителни продукти Специални изисквания
и други обекти с произход трети
държави
и
където растенията се намират в обект с пълна физическа
защита срещу въвеждане на Trioza erytreae Del Guercio,
и
където по време на последния пълен вегетационен период
преди движението са извършени две официални проверки
в подходящо време и не са наблюдавани признаци на Trioza
erytreae Del Guercio в този обект и в зоната, намираща се
около него с широчина най-малко 200 m.
“

лл) създава се т. 18.4:

№

Растения, растителни продукти Специални изисквания
и други обекти с произход трети
държави

18.4.

Растения от Microcitrus Swingle,
Naringi Adans. и Swinglea Merr., с
изключение на плодове и семена,
с произход от трети държави

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение 4, част А, глава I, точки 18.1, 18.2 и
18.3 – официална декларация, че растенията:
а) са с произход от страна, призната за свободна от
Xanthomonas citri pv. citri и Xanthomonas citri pv. аurantifolii
съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, при условие че за този статут на
свободна от вредител е било съобщено на Комисията в
писмен вид от националната организация за растителна
защита на съответната трета държава,
или
б) са с произход от зона, определена от националната
организация за растителна защита в страната на произход
като свободна от Xanthomonas citri pv. citri и Xanthomonas
citri pv. aurantifolii съгласно съответните международни
стандарти за фитосанитарни мерки, както е посочено
в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“, при условие че за този статут на свободна от
вредител е било съобщено на Комисията в писмен вид
от националната организация за растителна защита на
съответната трета държава.
“

мм) в т. 19.2 в колона „Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави“ думите „Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye“ се заменят с „Xanthomonas arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“;
нн) създават се т. 25.7.1 и 25.7.2:
„
№

Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти с
произход трети държави

25.7.1.

Рас т ен и я о т Solanum
lycopersicum L. и Solanum
melongena L., с изключение
на плодове и семена

Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение 3, част А, точка 13 и приложение 4, част А, глава I, точки
25.5, 25.6, 25.7, 28.1 и 45.3 – официална декларация, че растенията:
а) са с произход от страна, призната за свободна от Keiferia lycopersicella
(Walsingham) съгласно съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки,
или
б) са с произход от зона, определена от националната организация за растителна защита в страната на произход като свободна
от Keiferia lycopersicella (Walsingham) съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, както е посочено в
сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“.
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№

Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти с
произход трети държави

25.7.2.

П л о д о в е о т S o l a n u m Официална декларация, че плодовете:
lycopersicum L. и Solanum а) са с произход от страна, призната за свободна от Keiferia lycopersicella
melongena L.
(Walsingham) съгласно съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки,
или
б) са с произход от зона, определена от националната организация за растителна защита в страната на произход като свободна
от Keiferia lycopersicella (Walsingham) съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, както е посочено в
сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“
или
в) са с произход от място на производство, определено от националната организация за растителна защита в страната на произход
като свободно от Keiferia lycopersicella (Walsingham) въз основата на
официални проверки и наблюдения, извършени през последните
три месеца преди износа, както е посочено в сертификатите в
рубриката „Допълнителна декларация“.
“

оо) в т. 52 в колона „Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави“ думите „Семена от Zea mais L.“ се заменят със „Семена от Zea mays L.“;
б) в глава II:
аа) създава се т. 8.1:
„
№

Растения, растителни продукти и Специални изисквания
други обекти

8.1.

Растения от Ulmus L., предназна- Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на
чени за засаждане, с изключение „Candidatus Phytoplasma ulmi“ на мястото на производство или
на семена
в непосредствена близост до него от началото на последния
пълен вегетационен период.
“

„

бб) точка 10.1 се изменя така:

№

Растения, растителни продукти и Специални изисквания
други обекти

10.1.

Растения от Citrus L., Choisya Kunth,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди и Casimiroa La Llave,
Clausena Burm f., Murraya J. Koenig
ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L.,
с изключение на плодове и семена

Официална декларация, че растенията:
а) са с произход от зона, свободна от Trioza erytreae Del
Guercio, което е установено от националната организация
за растителна защита съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки,
или
б) са отглеждани на място на производство, което е
регистрирано и контролирано от компетентните органи
в държавата членка на произход,
и
където растенията се намират в обект с пълна физическа
защита срещу въвеждане на Trioza erytreae Del Guercio,
и
където по време на последния пълен вегетационен
период преди движението са извършени две официални проверки в подходящо време и не са наблюдавани
признаци на Trioza erytreae Del Guercio в този обект и
в зоната, намираща се около него с широчина наймалко 200 m.
“

вв) в т. 12, в колона „Специални изисквания“ думите „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith)
Dye“ се заменят с „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“;
гг) точка 18.3 се изменя така:
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„
№

Растения, растителни продукти и други Специални изисквания
обекти

18.3.

Растения от видове от род Solanum L. с
клубени или столони или техни хибриди,
предназначени за засаждане, с изключение на клубените от Solanum tuberosum
L., посочени в точки 18.1, 18.1.1 или 18.2,
различни от материал за поддържане на
културите, съхраняван в генни банки
или колекции от генетичен материал,
и с изключение на семената от Solanum
tuberosum L., посочени в точка 18.3.1

дд) създава се точка 18.3.1:

а) Растенията са били задържани под карантина и
в резултат на карантинната проверка е установено,
че са свободни от всякакви вредители;
б) карантинната проверка, посочена в буква а):
аа) се контролира от официалната организация за
растителна защита на съответната държава членка
и се извършва от персонал на тази организация
или на която и да е официално одобрена организация, която има необходимата научна подготовка;
бб) се извършва на място, снабдено с подходящи
съоръжения, възпиращи вредителите и поддържащи материала, включително индикаторните
растения, по начин, елиминиращ всякакъв риск
от разпространение на вредители;
вв) се извършва върху всяка единица от материала,
– чрез визуален преглед на равни интервали през
поне един цял вегетационен период, като се има
предвид видът на материала и неговият стадий
на развитие по време на тестващата програма,
за симптоми, причинени от всякакви вредители,
– чрез тестване по подходящи методи, които трябва да бъдат представени на Комитета, визиран в
член 18:
– в случай на материал само от картофи, наймалко за:
– Андийски латентен вирус по картофите (Andean
potato latent virus),
– Вирус Arracacha B, щам oca (Arracacha virus B.
oca strain),
– Вирус на черните пръстеновидни петна по картофите (Potato black ringspot virus),
– Вироид на вретеновидността при картофените
клубени (Potato spindle tuber viroid),
– Картофен вирус T (Potato virus T),
– Андийски картофен петнист вирус (Andean potato
mottle virus),
– вируси по всички картофи A, M, S, V, X и Y (в това
число Yo, Yn и Yc) и вирус на листното завиване по
картофите (Potato leaf roll virus),
– Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann
и Kotthoff) Davis et al.,
– Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
– в случая на семена от Solanum tuberosum L., различни от посочените в точка 18.3.1, най-малко за
изброените по-горе вируси и вироиди;
гг) се извършва чрез подходящо тестване за всеки
друг симптом, наблюдаван при визуалния преглед,
за да се идентифицират вредителите, причинили
симптомите;
в) всеки материал, за който при тестването съгласно буква б) не е установено, че е свободен от
вредителите, посочени също в буква б), се унищожава незабавно или се подлага на процедури
за елиминиране на вредителя(ите);
г) организацията или изследователският институт,
притежаващи материала, информират за него
официалната служба за растителна защита на
държавата членка.
“
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„
№

Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти

18.3.1.

Семена от Solanum tuberosum Официална декларация, че:
L., с изключение на посо- Семената произхождат от производствени обекти, които отчените в точка 18.4
говарят според случая на изискванията, определени в точки
18.1, 18.1.1, 18.2 и 18.3
и
а)семената произхождат от области, за които е известно, че
са свободни от Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann и Kotthoff)
Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. и от
вироида на вретеновидността при картофените клубени;
или
б) семената отговарят на всяко едно от следните изисквания:
аа) произведени са в обект, в който от последния вегетативен период насам не са наблюдавани симптоми на някоя от
болестите, причинявани от посочените в буква а) вредители;
бб) произведени са в обект, в който са предприети всички
изброени действия:
1. изолиране на обекта от други картофени растения и други
растения гостоприемници на вироида на вретеновидността
при картофените клубени;
2. предотвратяване на контакта с персонал и инвентар (инструменти, машини, превозни средства, плавателни средства
и опаковъчен материал) от други обекти за производство на
картофени растения и други растения гостоприемници на
вироида на вретеновидността при картофените клубени или
предприемане на подходящи хигиенни мерки по отношение
на персонала или инвентара от други обекти за производство
на картофени растения и други растения гостоприемници на
вироида на вретеновидността при картофените клубени с цел
да се предотврати заразяването;
3. използвана е само вода, свободна от всички посочени в
тази точка вредители.
“

„

2. В част Б:
а) в т. 6.4 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:

№

Защитена(и) зона(и)

6.4.

Ирландия, Обединено кралство

„

б) в т. 12.1 колона „Защитена(и) зона (и)“ се изменя така:

№

Защитена(и) зона(и)

12.1.

Ирландия, Обединено кралство

„
№

“

в) създава се т. 16.1:
Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти

16.1. Растения от Pinus L., предназначени за засаждане, с
изключение на плодове и
семена

“

Защитена(и) зона(и)

Без да се засягат разпоредбите, приложими за Обединено кралство
растенията, изброени в приложение 3, част А,
точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки
8.1, 8.2, 9 и 10, приложение 4, част А, глава II,
точки 4 и 5 или приложение 4, част Б, точки 7,
8, 9, 10, 11, 12 и 16 – официална декларация, че:
а) растенията са отглеждани през целия им
живот в места на производство в държави,
където не е известно да се среща Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller;
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Защитена(и) зона(и)

или
б) растенията са отглеждани през целия им
живот в зона, определена от националната организация за растителна защита като свободна
от Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller
съгласно съответните международни стандарти
за фитосанитарни мерки;
или
в) растенията са произведени в разсадници,
за които – включително за обкръжаващата ги
среда – въз основа на официални проверки и
официални наблюдения, извършени в подходящо време, е установено, че са свободни от
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,
или
г) растенията са отглеждани през целия им
живот в обект с пълна физическа защита срещу
въвеждането на Thaumetopoea pityocampa Denis
& Schiffermüller и са проверявани в подходящо
време и за тях е установено, че са свободни от
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

„
№

Защитена(и) зона(и)

20.3.

Финландия, Латвия, Португалия (Azores), Словения, Словакия

„

“

г) в т. 20.3 колона „Защитена(и) зона (и)“ се изменя така:

“

д) създават се т. 20.4 и 20.5:

№

Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти

Защитена(и) зона(и)

20.4.

Растения с корени, засадени или предназначени за
засаждане, отглеждани на
открито

20.5.

Растения от Prunus L., пред- Без да се засягат разпоредбите, приложими Обединено кралство
назначени за засаждане, с за растенията, изброени в приложение 3,
изключение на семена
част А, точки 9 и 18, приложение 4, част
А, глава I, точки 19.2, 23.1 и 23.2 или
приложение 4, част А, глава II, точки 12
и 16 – официална декларация, че:
а) растенията са отглеждани през целия
им живот в места на производство в държави, където не е известно да се среща
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al.;
или
б) растенията са отглеждани през целия
им живот в зона, определена от националната организация за растителна защита
като свободна от Xanthomonas arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al. съгласно
съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки,

Удостоверява се, че растенията са с произ- Португалия (Azores)
ход от площ, за която е известно, че е свободна от Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens.

С Т Р.
№

46

ДЪРЖАВЕН
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Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти
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или
в) растенията са получени по права линия
от майчини растения, които не са показали симптоми на Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. през последния
пълен вегетационен период,
и
не са наблюдавани симптоми на arboricola
pv. pruni (Smith) Vauterin et al. по растенията
на мястото на производство от началото
на последния пълен вегетационен период,
или
г) за растения от Prunus laurocerasus L. и
Prunus lusitanica L., за които има доказателство посредством опаковката им или
по друг начин, че са предназначени за
продажба на крайни потребители, които
не са ангажирани професионално с производство на растения, не са наблюдавани
симптоми на arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al. върху растенията на мястото
на производство от началото на последния
пълен вегетационен период.

„

е) в т. 21 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:

№
21.

„

“

Защитена(и) зона(и)
Испания (с изключение на автономни области Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura,
автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите (Comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Communidad autonoma
de Catalunya), окръзите (Comarcas) de L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общините
Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с
изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua, Milano, Sondrio
и Varese), Marche, Molise, Piedmont (с изключение на общини Busca, Centallo и Tarantasca в провинция
Cuneo), Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice,
общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova
и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение
на общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska,
Koroška, Maribor и Notranjska и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия
(с изключение на област Dunajská Streda, Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory nad Žitavou
(област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov), Финландия, Обединено кралство (Северна
Ирландия: с изключение на териториите на Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran и Carrigenagh в
графство Down, както и избирателен окръг Dunmurry Cross в Belfast, графство Antrim; остров Ман и Англо-нормандските острови).
“

ж) в т. 21.1 колона „Специални изисквания“ се изменя така:

№

Специални изисквания

21.1.

Без да се засяга забраната в приложение 3, част А, точка 15 за въвеждане в Съюза на растения Vitis L., с изключение на плодове, от трети държави (без Швейцария) – официална
декларация, че растенията:
а) са с произход от защитените зони, изброени в дясната колона „Защитена(и) зона(и)“
или
б) са подложени на подходящо третиране, за да се гарантира, че са свободни от Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) съгласно спецификация, одобрена в съответствие с процедурата, посочена
в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО.
“

з) в т. 21.3 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:
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„
№

Защитена(и) зона(и)

21.3.

Испания (с изключение на автономни области Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите (Comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Communidad
autonoma de Catalunya), окръзите (Comarcas) de L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и
общините Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica),
Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua,
Milano, Sondrio и Varese), Marche, Molise, Piedmont (с изключение на общини Busca, Centallo и Tarantasca
в провинция Cuneo), Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции
Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana
в провинция Padova и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия,
Литва (с изключение на общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение
на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия (с изключение на област Dunajská Streda, Hronovce и Hronské Kľačany (област
Levice), Dvory nad Žitavou (област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké
Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov), Финландия,
Обединено кралство (Северна Ирландия: с изключение на териториите на Ballinran Upper, Carrigenagh
Upper, Ballinran и Carrigenagh в графство Down, както и избирателен окръг Dunmurry Cross в Belfast,
графство Antrim; остров Ман и Англо-нормандските острови).
“

„
№

и) създават се т. 21.4 и 21.5:

Растения, растителни продукти и Специални изисквания
други обекти

21.4. Растения от Palmae, предназначени
за засаждане, с диаметър на стъблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: Brahea
Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix
L ., Sabal Adans., Syagrus Mar t.,
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.

Защитена(и) зона(и)

Без да се засягат разпоредбите, при- Ирла н д и я, Ма л та,
лож ими за растени я та, изброени в Обединено кралство
приложение 3, част А, точка 17, приложение 4, част А, глава I, точки 37 и
37.1 или приложение 4, част А, глава
II, точка 19.1 – официална декларация,
че растенията:
а) са отглеждани през целия им живот
на места на производство в държави,
к ъдето е извест но, че не се среща
Paysandisia archon (Burmeister);
или
б) са отглеждани през целия им живот
в зона, определена от националната
организация за растителна защита като
свободна от Paysandisia archon (Burmeister)
съгласно съответните международни
стандарти за фитосанитарни мерки;
или
в) са отглеждани в период от най-малко
две години преди износ или движение
на място на производство:
– което е регистрирано и контролирано от
националната организация за растителна
защита в страната на произход;
и
– където растенията са се намирали в
обект с пълна физическа защита срещу въвеждане на Paysandisia archon (Burmeister),
и
– в което при три официални проверки
годишно, проведени в подходящо време,
включително непосредствено преди движение от това място на производство, не
са наблюдавани признаци на Paysandisia
archon (Burmeister).
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Растения, растителни продукти и Специални изисквания
други обекти

21.5. Растения от Palmae, предназначени за засаж дане, с диаметър
на стъблото в основата над 5 cm,
принадлежащи към следните таксони: Areca catechu L., Arenga pinnata
(Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr.
& H. Wendl., Borassus flabellifer L.,
Brahea armata S. Watson, Brahea
edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.)
Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota
maxima Blume, Caryota cumingii Lodd.
ex Mart., Chamaerops humilis L.,
Cocos nucifera L., Copernicia Mart.,
Corypha utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea
chilensis (Molina) Baill., Livistona
australis C. Martius, Livistona decora
(W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia
(Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb.,
Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq.,
Phoenix roebelenii O‘Brien, Phoenix
sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti
Greuter, Pritchardia Seem. & H.
Wendl., Ravenea rivularis Jum. &
H. Perrier, Roystonea regia (Kunth)
O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter)
Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus
romanzoffiana (Cham.) Glassman,
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.
Wendl. и Washingtonia Raf.

„

ВЕСТНИК

БРОЙ 31
Защитена(и) зона(и)

Без да се засягат разпоредбите, при- Ирландия, Португалож ими за растени я та, изброени в лия (Azores), Обедиприложение 3, част А, точка 17, при- нено кралство
ложение 4, част А, глава I, точки 37 и
37.1 или приложение 4, част А, глава
II, точка 19.1 – официална декларация,
че растенията:
а) са отглеждани през целия им живот
на места на производство в държави,
к ъдето е извест но, че не се среща
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
или
б) са отглеждани през целия им живот
в зона, определена от националната
организация за растителна защита като
свободна от Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни
мерки;
или
в) са отглеждани в период от най-малко
две години преди износ или движение
на място на производство:
– което е регистрирано и контролирано
от националната организация за растителна защита в страната на произход;
и
– където растенията са се намирали в
обект с пълна физическа защита срещу
въвеждане на Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier),
и
– в което при три официални проверки
годишно, проведени в подходящо време,
вк лючително непосредствено преди
движение от това място на производство, не са наблюдавани признаци на
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
“

к) в т. 24.1 и 24.2 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:

№

Защитена(и) зона(и)

24.1.

Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho и Trás-osMontes), Обединено кралство, Швеция, Финландия.

24.2.

Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho и Trás-osMontes), Обединено кралство, Швеция, Финландия.
“

„

л) точка 24.3 се изменя така:

№

Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти

Защитена(и) зона(и)

24.3.

Растения от Begonia L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена, клубени и грудки, и растения
от Dipladenia A.DC., Ficus L.,
Hibiscus L., Mandevilla Lindl.
и Nerium oleander L., предназначени за засаждане, с
изключение на семена

Ир л а н д и я , По р т угалия (Azores, Beira
Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho
и Tr ás - o s - Mo nt e s),
Обединено кралство,
Швеция, Финландия

Без да се засягат изискванията, приложими
за растенията, изброени в приложение 4,
част А, глава I, точка 45.1, когато е целесъобразно – официална декларация, че:
а) растенията произхождат от зона, известна като свободна от Bemisia tabaci Genn.
(европейски популации),
или

БРОЙ 31
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Растения, растителни про- Специални изисквания
дукти и други обекти
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б) не са наблюдавани признаци на Bemisia
tabaci Genn. (европейски популации) по
растенията на мястото на производство
по време на официалните проверки, осъществявани най-малко веднъж на всеки
три седмици през деветте седмици, предшестващи пускането им на пазара,
или
в) в случаи, когато Bemisia tabaci Genn.
(европейски популации) е открита на мястото на производство, растенията, съхранявани или произвеждани на това място
на производство, са били подложени на
подходящо третиране, за да се гарантира,
че са свободни от Bemisia tabaci Genn. (европейски популации), като впоследствие това
място на производство следва да е било
определено като свободно от Bemisia tabaci
Genn. (европейски популации) в резултат
от изпълнението на подходящи процедури,
целящи унищожаването на Bemisia tabaci
Genn. (европейски популации), както по
време на официални проверки, извършвани всяка седмица през трите седмици,
предшестващи движението от това място
на производство, така и по време на процедурите по мониторинг през посочения
период,
или
г) за растенията, за които следва да е
видно от опаковката, от това как се развива цветът им или по друг начин, че са
предназначени за директна продажба на
крайни потребители, които не са ангажирани професионално с производството на
растения, е извършена официална проверка
и е установено, че са свободни от Bemisia
tabaci Genn. (European populations) непосредствено преди движението им.

„

м) в т. 33 колона „Защитена(и) зона(и)“ се изменя така:

№

Защитена(и) зона(и)

33.

Ирландия, Обединено кралство

“

“

§ 5. В приложение № 5 към чл. 14 и чл. 23, ал. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част А:
а) в т. I:
аа) точка 1.4 се изменя така:
„1.4. Растения от Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, Casimiroa
La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. и Vitis L., с изключение на плодове и семена.“;
бб) в т. 1.7, буква „б“ таблицата се изменя така:
„
Код по КН

Описание

4401 12 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми, различни от иглолистни

4401 22 00

Дървен материал на трески или на частици, различен от иглолистен

4401 40 90

Дървени отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), неагломерирани
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Код по КН

Описание

еx 4403 12 00

Необработен дървен материал, различен от иглолистен, обработен с боя, креозот
или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо
издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex 4403 99 00

Необработен дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически
дървен материал, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), бреза (Betula spp.), топола и трепетлика (Populus spp.) или евкалипт (Eucalyptus spp.), обелен или необелен, със или
без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма
на квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества,
креозот или други консерванти

ex 4404 20 00

Цепени стълбове от неиглолистен дървен материал; пилони, колове и колчета от
неиглолистен дървен материал, заострени, но небичени надлъжно

ex 4407 99

Дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически дървен материал, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.), ясен
(Fraxinus spp.), бреза (Betula spp.) или топола и трепетлика (Populus spp.), нарязан или
бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан,
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
“

вв) точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Растения, предназначени за засаж дане, с изключение на семена, от родовете Abies

Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea
Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. и хибриди, Exacum spp., Fragaria L.,
Gerbera Cass., Gypsophila L., всички сортове на хибриди Нова Гвинея на Impatiens L., Lactuca spp.,
Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l‘H rit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus
L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L.,
Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. и други растения от тревисти видове, с
изк лючение на растения от семейство Gramineae, предназначени за засаждане и с изключение

на луковици, грудки, коренища, семена и клубени.“;
б) в т. II:
аа) точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Растения, предназначени за засаждане, с изключение на семена, от Beta vulgaris L., Platanus
L., Populus L., Prunus L. и Quercus spp., с изключение на Quercus suber, и Ulmus L.“;
бб) създава се т. 1.3.1:
„1.3.1. Растения от Palmae, предназначени за засаждане, с диаметър на стъблото в основата
над 5 cm, принадлежащи към следните таксони: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,
Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii
Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L.,
Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth,
Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis
Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“;
вв) в т. 1.10, буква „б“ таблицата се изменя така:
„
Код по КН

Описание

4401 11 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми, иглолистни

4401 12 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми, различни от иглолистни

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на трески или частици

4401 22 00

Дървен материал на трески или на частици, различен от иглолистен

4401 40 90

Дървени отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), неагломерирани

ex 4403 11 00 Необработен иглолистен дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
ex 4403 12 00 Необработен дървен материал, различен от иглолистен, обработен с боя, креозот
или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо
издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
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Код по КН

Описание

ex 4403 21

Необработен иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), необелен, с беловина,
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или
правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти, с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 22 00 Необработен иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), необелен, с беловина,
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или
правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти, различен от този с минимален размер на напречния разрез 15 cm
ex 4403 23

Необработен иглолистен дървен материал от ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна
форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 24 00 Необработен иглолистен дървен материал от ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна
форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества,
креозот или други консерванти, различен от този с минимален размер на напречния
разрез 15 cm
ex 4403 25

Необработен иглолистен дървен материал, различен от бор (Pinus spp.), ела (Abies spp.)
или смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен
с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, с минимален размер на
напречния разрез 15 cm

ex 4403 26 00 Необработен иглолистен дървен материал, различен от бор (Pinus spp.), ела (Abies spp.)
или смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо
издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, различен от този с
минимален размер на напречния разрез 15 cm
ex 4403 99 00 Необработен дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически
дървен материал, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), бреза (Betula spp.), топола и трепетлика (Populus spp.) или евкалипт (Eucalyptus spp.), обелен или необелен, със или без
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти
ex 4404

Цепени стълбове; пилони, колове и колчета от дървен материал, заострени, но небичени надлъжно

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии

ex 4407

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина
над 6 mm

ex 4407 99

Дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически дървен материал,
дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.), ясен (Fraxinus
spp.), бреза (Betula spp.) или топола и трепетлика (Populus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или
клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
“

гг) точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Растения от Begonia L., предназначени за засаждане, с изключение на грудки, семена и
клубени, и растения от Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla
Lindl. и Nerium oleander L., предназначени за засаждане, с изключение на семена.“
2. В част Б:
а) в т. I:
аа) в т. 1 думите „Zea mais L.“ се заменят с „Zea mays L.“;
бб) в т. 2, десето тире думите „Amiris P. Browne“ се заменят с „Amyris P. Browne“;
вв) в т. 3:
ааа) първото тире се изменя така:
„– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. и
техните хибриди, Momordica L., Solanum lycopersicum L. и Solanum melongena L.“;
ббб) създава се четвърто тире:
„– Punica granatum L. с произход от държави от африканския континент, Кабо Верде, Света
Елена, Мадагаскар, Реюнион, Мавриций и Израел.“;
гг) в т. 6:
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ааа) в буква „а“ се създава осмо тире:
„– Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. и Sorbus L., включително дървен материал, който не е
запазил естествената си кръгла повърхност, с изключение на стърготини и талаш, с произход
от Канада и САЩ,“;
ббб) в буква „б“ таблицата се изменя така:
„
Код по КН

Описание

4401 11 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми, иглолистни

4401 12 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми, различни от иглолистни

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на трески или частици

4401 22 00

Дървен материал на трески или на частици, различен от иглолистен

4401 40 10

Дървени стърготини, неагломерирани

4401 40 90

Дървени отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), неагломерирани

ex 4403 11 00 Необработен иглолистен дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
ex 4403 12 00 Необработен дървен материал, различен от иглолистен, обработен с боя, креозот или
други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан,
с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
ex 4403 21

Необработен иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), необелен, с беловина,
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или
правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти, с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 22 00 Необработен иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), необелен, с беловина,
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или
правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти, различен от този с минимален размер на напречния разрез 15 cm
ex 4403 23

Необработен иглолистен дървен материал от ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.), необелен,
с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти, с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 24 00 Необработен иглолистен дървен материал от ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.), необелен,
с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти, различен от този с минимален размер на напречния разрез 15 cm
ex 4403 25

Необработен иглолистен дървен материал, различен от бор (Pinus spp.), ела (Abies spp.)
или смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен
с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, с минимален размер на
напречния разрез 15 cm

ex 4403 26 00 Необработен иглолистен дървен материал, различен от бор (Pinus spp.), ела (Abies spp.)
или смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен с
боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, различен от този с минимален
размер на напречния разрез 15 cm
4403 91 00

Необработен дървен материал от дъб (Quercus spp.), обелен или необелен, със или без
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти

4403 95

Необработен дървен материал от бреза (Betula spp.), обелен или необелен, със или без
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти, с минимален размер на напречния разрез 15 cm

4403 96 00

Необработен дървен материал от бреза (Betula spp.), обелен или необелен, със или без
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти, различен от този с минимален размер на напречния разрез 15 cm
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Код по КН

Описание

4403 97 00

Необработен дървен материал от дъб (Quercus spp.), обелен или необелен, със или без
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти

ex 4403 99 00 Необработен дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически дървен материал, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), бреза (Betula spp.), топола и трепетлика
(Populus spp.) или евкалипт (Eucalyptus spp.), обелен или необелен, със или без беловина,
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или
правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други
консерванти
ex 4404

Цепени стълбове; пилони, колове и колчета от дървен материал, заострени, но небичени надлъжно

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии

ex 4407

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина
над 6 mm

4407 91

Дървен материал от дъб (Quercus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с
дебелина над 6 mm

ex 4407 93

Дървен материал от клен (Acer saccharum Marsh), нарязан или бичен надлъжно, цепен
или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 94

Дървен материал от череша (Prunus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с
дебелина над 6 mm

4407 95

Дървен материал от ясен (Fraxinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с
дебелина над 6 mm

4407 96

Дървен материал от бреза (Betula spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с
дебелина над 6 mm

4407 97

Дървен материал от топола и трепетлика (Populus spp.), нарязан или бичен надлъжно,
цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно
съединен, с дебелина над 6 mm

ex 4407 99

Дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически дървен материал,
дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.), ясен (Fraxinus spp.),
бреза (Betula spp.) или топола и трепетлика (Populus spp.), нарязан или бичен надлъжно,
цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно
съединен, с дебелина над 6 mm

4408 10

Фурнирни листове от иглолистен дървен материал (включително тези, получени чрез
нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за
подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен
или кръгообразно развит, рендосан или нерендосан, шлифован, челно или клинозъбно
съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm

4416 00 00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части от дървен материал,
включително заготовките за дъги

9406 10 00

Сглобяеми конструкции от дърво.

„

б) в т. II, т. 7 в буква „б“ таблицата се изменя така:

“

Код по КН

Описание

4401 11 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми, иглолистни

4401 12 00

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни
форми, различни от иглолистни

4401 21 00

Иглолистен дървен материал на трески или частици

4401 22 00

Дървен материал на трески или на частици, различен от иглолистен
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Код по КН

Описание

4401 40 90

Дървени отпадъци и остатъци (различни от дървени стърготини), неагломерирани

ex 4403 11 00

Необработен иглолистен дървен материал, обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно
грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex 4403 12 00

Необработен дървен материал, различен от иглолистен, обработен с боя, багрилни
вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ex 4403 21

Необработен иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), необелен, с беловина,
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат
или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или
други консерванти, с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 22 00

Необработен иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), необелен, с беловина,
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат
или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или
други консерванти, различен от този с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 23

Необработен иглолистен дървен материал от ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна
форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 24 00

Необработен иглолистен дървен материал от ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.),
необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни
вещества, креозот или други консерванти, различен от този с минимален размер на
напречния разрез 15 cm

ex 4403 25

Необработен иглолистен дървен материал, различен от бор (Pinus spp.), ела (Abies
spp.) или смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно
грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от
обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, с минимален
размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 26 00

Необработен иглолистен дървен материал, различен от бор (Pinus spp.), ела (Abies
spp.) или смърч (Picea spp.), необелен, с беловина, двустранно или четиристранно
грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от
обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, различен от
този с минимален размер на напречния разрез 15 cm

ex 4403 99 00

Необработен дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически
дървен материал, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), бреза (Betula spp.), топола и трепетлика (Populus spp.) или евкалипт (Eucalyptus spp.), обелен или необелен, със или без
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на
квадрат или правоъгълник, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот
или други консерванти

ex 4404

Цепени стълбове; пилони, колове и колчета от дървен материал, заострени, но небичени надлъжно

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии

ex 4407

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина
над 6 mm

ex 4407 99

Дървен материал, различен от иглолистен и различен от тропически дървен материал,
дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Acer spp.), череша (Prunus spp.), ясен (Fraxinus
spp.), бреза (Betula spp.) или топола и трепетлика (Populus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или
клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени
барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво;
дървени подпори за палети

9406 10 00

Сглобяеми конструкции от дърво.

§ 6. В приложение № 7 към чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения:
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1. В част А:
а) в т. 4 думата „служба“ се заменя с „организация“;
б) думите „МИНИСТЕРСТВО Н А ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ“ и „MINISTRY
OF AGRICULTUR AL AND FOОD“ се заменят съответно с „МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ“
и „MINISTRY OF AGRICULTUR AL, FOОD
AND FORESTRY“.
2. В част Б думите „МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ“ и „MINISTRY
OF AGRICULTUR AL AND FOОD“ се заменят съответно с „МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ“
и „MINISTRY OF AGRICULTUR AL, FOОD
AND FORESTRY“.
Допълнителна разпоредба
§ 7. Тази наредба въвежда изискванията на:
1. Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1279
на Комисията от 14 юли 2017 г. за изменение
на приложения I – V към Директива 2000/29/
ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители
по растенията или растителните продукти и
срещу тяхното разпространение в Общността
(OB, L 184, 15.07.2017 г.).
2. Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1920
на Комисията от 19 октомври 2017 г. за изменение на приложение IV към Директива
2000/29/ЕО на Съвета по отношение на движението на семена от Solanum tuberosum L. с
произход от Съюза (OB, L 271, 20.10.2017 г.).
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
3584

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана
от пенсионноосигурителните дружества при
управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигу ряване
(ДВ, бр. 87 от 2016 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и
начина за отчисляване на инвестиционната
такса, събирана от пенсионноосигурителните
дружества при управлението на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване“.
§ 2. Създава се раздел I със заглавие „Общи
положения“ и съдържание действащ чл. 1.
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§ 3. В чл. 1 думата „задължително“ се
заличава.
§ 4. След чл. 1 се създава раздел II със
заглавие „Ред и начин за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението
на фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване“ и съдържание действащи чл. 2 – 5.
§ 5. В чл. 2 думата „(фонда)“ се заличава.
§ 6. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се правят следните изменения:
а) във формулата „Рl“ се заменя с „Р“;
б) думите „Рl – броят на календарните дни
в годината, в която попада съответният ден
„l“;“ се заменят с „Р – броят на календарните
дни в годината“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай че последният ден или последните дни на годината са неработни, при
определяне размера на инвестиционната такса за последния работен ден на годината се
включва и дължимата такса за неработните
дни до края на годината.“
§ 7. След чл. 5 се създава раздел III с
чл. 5а – 5е:
„Раздел III
Ред и начин за отчисляване на инвестицион
ната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване
Чл. 5а. Окончателният размер на инвестиционната такса по чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодек
са за социално осигуряване се определя на
база на годишния доход от инвестирането на
средствата на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на
фонда за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми.
Чл. 5б. (1) Размерът на инвестиционната
такса за периода от началото на годината до
предходния работен ден се изчислява всеки
работен ден.
(2) При постигнат положителен резултат
от инвестирането на средствата на фонда
размерът на инвестиционната такса по ал. 1
се изчислява по формулата:
		 i
P = B –––––– ,
		 100
където:
Р е размерът на инвестиционната такса;
В – положителният резултат от инвестирането на средствата на фонда от началото
на годината;
i – размерът на инвестиционната такса в
процент, определен в правилника на фонда.
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(3) Когато не е постигнат положителен
резултат от инвестирането на средствата на
фонда, размерът на инвестиционната такса
по ал. 1 е нула.
Чл. 5в. (1) В случай на промяна в процента на инвестиционната такса през годината
вместо формулата по чл. 5б, ал. 2 се прилага
следната формула:
		
inew
Р = B –––––––– + К,
100
		
където:
Р е размерът на инвестиционната такса;
В – положителният резултат от инвестирането на средствата на фонда от началото
на годината;
inew – размерът на инвестиционната такса
в процент, определен в правилника на фонда
след промяната;
К – коригиращият коефициент.
(2) Коригиращият коефициент К е равен на:
		
(iold – inew)
K = Bmin –––––––––– ,
100
		
където:
Вmin е по-малкото от В и В 0 , като В е положителният резултат от инвестирането на
средствата на фонда от началото на годината,
а В 0 е положителният резултат от инвестирането на средствата на фонда от началото
на годината до работния ден, предхождащ
промяната на размера на инвестиционната
такса;
iold – размерът на инвестиционната такса в
процент, определен в правилника на фонда
преди промяната;
inew – размерът на инвестиционната такса
в процент, определен в правилника на фонда
след промяната.
(3) Коригиращ коефициент К не се прилага, когато:
1. не е постигнат положителен резултат
от инвестирането на средствата на фонда за
периода от началото на годината до работния ден, предхождащ промяната на размера
на инвестиционната такса в правилника на
фонда;
2. след промяната на размера на инвестицион
ната такса в правилника на фонда настъпи
момент, към който считано от началото на
годината не е налице положителен резултат
от инвестирането на средствата на фонда.
Чл. 5г. За определяне на задълженията,
съответно вземанията на фонда, инвестиционната такса по чл. 5б, ал. 1 ежедневно
се сравнява със сумата на преведените от
началото на годината до предходния работен
ден средства за инвестиционна такса от фонда на пенсионноосигурителното дружество,
намалена със сумата на възстановените от
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началото на годината до предходния работен
ден средства за инвестиционна такса от пенсионноосигурителното дружество на фонда.
Чл. 5д. (1) Дължимата сума за инвестиционна такса, записана като задължение на
фонда към края на всеки месец, се превежда по
сметка на дружеството от паричните средства
на фонда до 5-о число на следващия месец.
(2) Преведените в повече средства за инвестиционна такса от фонда на управляващото го
пенсионноосигурително дружество, записани
като вземане на фонда към края на всеки
месец, се възстановяват по сметка на фонда
до 5-о число на следващия месец.
Чл. 5е. Дължимата сума за инвестицион
ната такса се утвърждава всеки месец по ред,
определен от управителния орган на пенсион
ноосигурителното дружество, управляващо
фонда.“
§ 8. След чл. 5е се създава раздел IV със
заглавие „Административнонаказателна отговорност“ и съдържание действащ чл. 6.
§ 9. В заключителната разпоредба след
думите „чл. 201, ал. 2“ се добавя „и чл. 256,
ал. 2“.
Заключителни разпоредби
§ 10. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
§ 11. Наредбата е приета с Решение № 291-Н
от 27.03.2018 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Карина Караиванова
3597

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение на
Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ,
бр. 22 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2016 г.
и бр. 26 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1 се създават т. 13, 14 и 15:
„13. когато в рецептурната книжка на хронично болния не са вписани предписаните
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели;
14. когато рецептурната бланка за лекарствени продукти, предписвани по протокол,
е издадена след изтичане валидността на
протокола;
15. когато рецептурната книжка е попълнена нечетливо от ИМП.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 3а:
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„(3а) НЗОК се задължава да поддържа
история на всички стойности на лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС
с договорените по реда на чл. 45, ал. 10 от
ЗЗО отстъпки, както и да предоставя актуализиращи файлове към номенклатурите на
аптечния софтуер с договорените отстъпки
в сроковете по чл. 7, ал. 2.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Изпълнителят не носи отговорност за
спазване на изискванията за предписване на
лекарствени продукти от приложение № 1
на ПЛС, когато не притежава необходимата
медицинска информация от представените
по реда на договора документи от пациента,
за лекарствени продукти, посочени в „Указанието по чл. 3, ал. 2 от договора“.“
§ 3. В чл. 16, ал. 3, изр. 2 думите „писмен“
и „писмени“ се заличават.
§ 4. В чл. 17, ал. 1, изречение последно
след думите „диетични храни“ се поставя
запетая и се добавя „заплащани напълно
или частично от НЗОК“.
§ 5. В чл. 18, ал. 1, т. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Букви „а“ и „б“ се заличават, като досегашните букви „в“ и „г“ стават съответно
букви „а“ и „б“.
2. Точка 7 сe изменя така:
„7. данните от фискалния бон за отпуснатите ЛП, МИ и ДХ да съответстват на
данните, въведени в аптечния софтуер на
аптеката и данните от рецептурната бланка.“
§ 6. В чл. 19, ал. 6 се добавят следните
изречения: „Датата на отпускане в рецептурната книжка трябва да съответства на датата
от рецептурната бланка. Изпълнителят няма
право да съхранява рецептурни книжки на
пациенти в аптеката, с изкл. на случаите по
чл. 16, ал. 2.“
§ 7. В чл. 20, ал. 2 думата „календарна“
се заличава.
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) лекарствени прод у к т и по ч л. 1 до
съответната реимбурсна стойност в зависимост от нивото на заплащане, определена в
приложение № 1 на ПЛС;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За медицински изделия за стомирани
болни, превръзки за булозна епидермолиза и
медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа възложителят заплаща до лимита
за едно ЗОЛ за един месец, определен за тези
медицински изделия в списъка по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от индивидуалния договор.“
§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 8 се изменя така:
„8. липсват реквизити, попълнени от лекаря, или липсва подпис на ЗОЛ;“
б) създава се т. 9:
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„9. липсват реквизити, попълнени от аптеката, съгласно чл. 19, ал. 4; в този случай при
констатирано нарушение след изплащането на
лекарствените продукти от възложителя се
налага само финансова неустойка съгласно
раздел „Санкции“, като сумата по реимбурсната
стойност не се възстановява от изпълнителя.“
2. Алинея 2 се заличава.
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от
него длъжностно лице“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед
да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители
на НЗОК по чл. 72, ал. 9 ЗЗО. Служителите
на НЗОК могат да извършват проверки на
територията на цялата страна по заповед на
управителя на НЗОК или на оправомощено
от него длъжностно лице. Служителите на
РЗОК – контрольори, могат да извършват
проверки на територията на съответната РЗОК
по заповед на нейния директор или на оправомощено от него длъжностно лице, както
и проверки на територията на съответната
РЗОК или на територията на друга РЗОК
по заповед на управителя на НЗОК или на
оправомощено от него длъжностно лице. За
издаване на заповедта на управителя на НЗОК
за извършване на проверка на територията на
друга РЗОК контрольорите се определят по
предложение на директора.
(4) При извършване на проверките по ал. 3
могат да присъстват експерти на Българския
фармацевтичен съюз. Експертите предоставят
писмени становища, които са неразделна част
от протокола по чл. 35.“
§ 11. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата „заплащани“ се
добавя „съответно“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителят е длъжен да осигури
достъп на лицата по чл. 33 при изпълнение
на служебните им задължения до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват
и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ, и до всички
ЛП, МИ и ДХ, предмет на договора.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 3а.
4. Алинея 6 се заличава.
§ 12. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от получаване на
заповедта по чл. 37 изпълнителят има право
да я оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по административен
ред пред управителя на НЗОК чрез директора
на РЗОК или по съдебен ред.“
§ 13. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
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§ 14. В чл. 48, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. при нарушение на чл. 34, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 2000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване
на договора;“.
2. Създава се т. 11а:
„11а. при нарушение на чл. 34, ал. 3а:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване
на договора;“.
§ 15. В приложение № 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Текстът преди раздел І се изменя така:
„Приложение № 3
Образец на типово допълнително споразумение
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/…………2018 г.
ЗА ОТПУСК АНЕ НА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ,
ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ………….................... 2018 г., в гр. ……………................................ между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА К АСА, гр. София 1407, ул. Кричим № 1,
БУЛСТАТ: 121858220, представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от …………………………
………………………………….....................................................................................................................................… –
директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. …………………………….....................................……..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. …......................................, ул. № .............................................................,
тел. ......................................., факс .................................................., e-mail...................................................,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ – от една страна, и ................................................
...................................................................................................…………………………………………………………………………,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на
търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти)
представляван от …............................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на …………………………………………………………………...........................................................………...,
ЕИК ………………......................................................................................................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка:………………………………, BIC……………………………, IBAN…………………………………………..................……..…..........,
открита на името на: …………………………………………………………..........................................................……………..,
тел./факс № ………….............………, e-mail……………………………..............................................................................,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
№ /дата ..............................................................., издадено от …………………............................……………………..
Адрес на аптеката:
област ....................................................................., община .............................................................................,
населено място: гр./с. ........................................., ул. № ..............................................................................,
тел. ........................................................., факс ...................................................................................................
ръководител на аптеката:
маг. фарм. .............................................................................................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър фармацевта – ръководител на аптеката ..................................................................:
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ……………...............................................…………………………………..,
телефон ……………...........................……...................………, факс ………………………...................…………………………..,
е-mail ………………………......................................………, моб. телефон ..…….....................…………………………………,
регистрационен № на аптеката в РЗОК: …………………................................................………………………………,
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всяка от страните по спора може в писмен вид да иска отвод на член на комисията,
ако са налице обстоятелства, които пораждат
основателни съмнения относно неговата без
пристрастност и независимост. Членовете на
комисиите подписват декларация за липса на
конфликт на интереси, която се съхранява от
съответното лице, което е излъчило представителите.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай на основание за отвод на
член на комисия съответното лице го заявява преди разглеждане на преписката и не
участва в работата на комисията. Замества
се от друг представител на лицето, което го
е излъчило.“
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на основание чл. 45, ал. 15 от ЗЗО, чл. 7,
а л. 1 от Н ар ед ба № 10 о т 2 4 мар т 2 0 0 9 г.
и в съот ветст вие със съгласу вани те меж д у
НЗОК и БФС изменени я в образец на т ипов
договор – п ри ложение № 3 от Услови я и ред
за ск лючване на ин диви д уа лни договори за
от п ускане и зап лащане на лекарст вени п род у к т и по ч л. 262, а л. 6, т. 1 от Закона за лекарст вени те п род у к т и в х у манната медицина,
на медицинск и издели я и на диет и чни х рани
за специа лни медицинск и цели, зап лащани
на п ъ л но и л и час т и ч но о т НЗОК , к а к т о и
на основание ч л. 46, а л. 1 от договора, СЕ
СК ЛЮЧИ Н АС ТОЯЩОТО ДОП ЪЛНИ ТЕЛНО СПОРАЗУ МЕНИЕ К ЪМ ПОСОЧЕНИ Я
ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:“.

2. В чл. 6, ал. 1 се добавят т. 13, 14 и 15:
„13. когато в рецепт у рната книжка на
хронично болния не са вписани предписани те лекарст вени п род у к т и, медиц инск и
издели я и диетични х рани за специа лни
медицински цели;
14. когато рецепт у рната бланка за лекарствени продукти, предписвани по протокол,
е издадена след изтичане валидност та на
протокола;
15. когато рецепт у рната книжка е попълнена нечетливо от ИМП.“
3. В чл. 7 се създават ал. 3а и 6:
„(3а) НЗОК се задължава да поддържа
история на всички стойности на лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС
с договорените по реда на чл. 45, ал. 10 от
ЗЗО отстъпки, както и да предоставя акт уализиращи файлове към номенк лату рите на
аптечния софтуер с договорените отстъпки
в сроковете по чл. 7, ал. 2.“
„(6) Изпълнителят не носи отговорност за
спазване на изискванията за предписване на
лекарствени продукти от приложение № 1
на ПЛС, когато не притежава необходимата
медицинска информация от представените
по реда на договора документи от пациента, за лекарствени продукти, посочени в
„Указанието по чл. 3, ал. 2 от договора“.“
4. В чл. 10, ал. 3, изр. 2 думите „писмен“
и „писмени“ се заличават.
5. В ч л. 11, а л. 1, изр. послед но след
думите „диетични храни“ се поставя запетая и се добавя „заплащани напълно или
частично от НЗОК“.
6. В чл. 12, ал. 1, т. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
а) букви „а“ и „б“ се заличават, като досегашните букви „в“ и „г“ стават съответно
букви „а“ и „б“;
б) точка 7 сe изменя така:
„7. данните от фискалния бон за отпуснатите ЛП, МИ и ДХ да съответстват на
данните, въведени в аптечния софт уер на
аптеката, и данните от рецептурната бланка.“
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7. В чл. 13, ал. 6 се добавят изречения
второ и трето: „Датата на отпускане в рецепту рната книжка трябва да съответства
на датата от рецептурната бланка. Изпълнителят няма право да съхранява рецепту рни
книжки на пациенти в аптеката с изк л. на
слу чаите по чл. 10, ал. 2.“
8. В чл. 14, ал. 2 думата „календарна“
се заличава.
9. В чл. 19 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) лекарствени прод у к ти по чл. 1 до
съответната реимбу рсна стойност в зависимост от нивото на заплащане, определена
в приложение № 1 на ПЛС;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) За медицински изделия за стомирани
болни, превръзки за булозна епидермолиза
и медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа възложителят заплаща до
лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен
за тези медицински изделия в списъка по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от индивидуалния договор.“
10. В чл. 25 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. л и псват рек визи т и, поп ъ л нен и о т
лекаря, или липсва подпис на ЗОЛ;“
б) в ал. 1 се създава т. 9:
„9. л и псват рек визи т и, поп ъ л нен и о т
а п т ек ата, с ъгласно ч л. 19, а л. 4; в т ози
слу чай при констатирано нарушение след
изплащането на лекарствените прод у к ти
от възложителя се налага само финансова
неустойка съгласно раздел „Санкции“, като
су мата по реи мбу рсната с т ой нос т не се
възстановява от изпълнителя.“;
в) алинея 2 се заличава.
11. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „определени със заповед на
управителя на НЗОК или от оправомощено
от него длъжностно лице“;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със
заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с у частието
на служители на НЗОК по чл. 72, ал. 9 ЗЗО.
Служителите на НЗОК могат да извършват
проверки на територията на ц ялата страна
по заповед на управителя на НЗОК или на
оправомощено от него длъжностно лице.
Служителите на РЗОК – контрольори, могат
да извършват проверки на територията на
съответната РЗОК по заповед на нейния
ди рек тор и ли на оп равомощено от него
д л ъж нос т но л и це, к а к т о и п роверк и на
територията на съответната РЗОК или на
територията на друга РЗОК по заповед на
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управителя на НЗОК или на оправомощено
от него длъжностно лице. За издаване на
заповедта на управителя на НЗОК за извършване на проверка на територията на
друга РЗОК контрольорите се определят по
предложение на директора.
(4) При извършване на проверк ите по
а л. 3 могат да присъстват експерти на Българск и я фармацевтичен съюз. Експертите
предоставят писмени становища, които са
неразделна част от протокола по чл. 28.“
12. В чл. 27 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 6 след ду мата „заплащани“
се добавя „съответно“.
б) създава се нова а л. 3:
„(3) Изпълнител ят е длъжен да осиг у ри
дост ъп на лицата по чл. 33 при изпълнение
на слу жебните им задъл жени я до всичк и
помещени я на аптеката, в които се съх ран яват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ, и до
всички ЛП, МИ и ДХ, предмет на договора.“;
в) досегашната а л. 3 става а л. 3а;
г) алинея 6 се за личава.
13. В чл. 31 ал. 1 се измен я така:
„(1) В 14-дневен срок от пол у чаване на
заповедта по чл. 30 изпълнителят има право
да я оспори по реда на А дминист ративно
процесуалния кодекс (АПК) по административен ред пред у правител я на НЗОК чрез
директора на РЗОК или по съдебен ред.“
14. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнени я:
а) алинея 2 се измен я така:
„(2) Всяка от ст раните по спора може в
писмен вид да иска отвод на член на комиси ята, ако са налице обстоятелства, които
пора ж дат основателни съмнени я относно
нег ов ат а б е з п рис т р а с т но с т и не з а вис имост. Членовете на комисиите подписват
дек лараци я за липса на конфликт на интереси, която се съх ран ява от съответното
лице, което е излъчило представителите.“;
б) създава се а л. 3:
„(3) В слу чай на основание за отвод на
член на комиси я съответното лице го за явява преди разглеж дане на преписката и не
у частва в работата на комиси ята. Замества
се от дру г представител на лицето, което
го е излъчило.“
15. В чл. 42, а л. 1 се правят следните
изменени я и допълнени я:
а) точка 11 се измен я така:
„11. при нару шение на чл. 27, а л. 3:
а) финансова неустойка в размер 2000 лв.;
б) при повторно нару шение – прекратяване на договора;“
б) създава се т. 11а:
„11а. при нару шение на чл. 27, а л. 3а:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
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б) при повторно нару шение – финансова
неустойка в размер 500 лв.;
в) при т рето нару шение – прекратяване
на договора;“.
16. Член 45 се измен я така:
„Чл. 45. Настоящи ят договор, ск лючен
след провеж дане на процеду рата по договаряне, е със срок на действие, както следва:
1. за срок от 1.04.2016 г. до ск лючването на нов договор, но не по-късно от
31.03.2 019 г. – з а т ърг овц и т е н а д р е бно,
кои т о са и ма л и ск л ючен дог овор п ред и
1.04.2016 г.;
2. за срок от датата на подписване на
договора до 31.03.2019 г. – за т ърговците на
дребно, които са осъществявали дейност,
но не са има ли ск лючен договор п реди
1.04.2016 г., както и за търговците на дребно,
които са полу чили разрешение за т ъргови я
на дребно след 1.04.2016 г.“
17. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. При осиг у рена техническа възмож ност от ст рана на възлож ител я изпълнител ят има дост ъп с елект ронен подпис
чрез уеб услу ги и справк и до информаци я
за предписаните и отпуснати на ЗОЛ ЛП,
МИ и ДХ.“
18. В чл. 59, т. 1 ду мата „ка лендарна“
се заличава.
Преходни разпоредби
§ 16. Настоящите услови я и ред за изменение и допълнение на Услови я и ред
за ск л юч ва не на дог овори за о т п уск а не
и заплащане на лекарствени проду кти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените проду кти в х у манната медицина, на
медицинск и издели я и на диетични храни
за специални медицинск и цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК влизат в
сила от 1.04.2018 г.
§ 17. Действието на договорите за отпускане на лекарствени проду кти по чл. 262,
а л . 6 , т. 1 о т З а ко н а з а л е к а р с т в е н и т е
прод у кт и в х у манната медицина, на медицинск и издели я и на диетични храни за
специални медицинск и цели, ск лючени по
настоящите условия и ред, се удължава чрез
подписване на допълнителни споразумени я
до 31.03.2019 г.
§ 18 . До п ъ л н и т е л н и т е с п о р а з у м е н и я
към ск лючените договори с т ърговците на
дребно на лекарствени проду кти влизат в
сила, както следва: от 1 април 2018 г. – за
т ърговците на дребно на лекарствени проду кти, които имат ск лючени договори към
датата на влизане в сила на настоящото
изменение на услови ята и реда.

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

§ 19. За т ърговците на дребно, които до
момента на влизане в сила на настоящото
изменение не са рабо т и ли по договор с
НЗОК, новите договори влизат в сила от
датата на подписването им.
§ 20. Търговците на дребно на лекарствени проду кти, които към датата на влизане в
сила на допълнителното споразумение имат
сключени договори за отпускане на напълно
или частично заплащани от бюд жета на
НЗОК лекарст вени п род у к т и по ч л. 262,
а л. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицинск и издели я и
диетични храни за специа лни медицинск и
цели, сключват допълнително споразумение
в срок до 30.04.2018 г.
§ 21. Ск лючените преди влизане в сила
на настоящите услови я и ред договори с
т ърговците на дребно се прек ратяват от
1.05.2018 г., ако т ърговецът не е ск лючил
допълнително споразу мение за удъл жаване
срока на договора.
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§ 22. При неподписване от изпълнител я
на допълнително споразу мение в срок до
30.04.2018 г. се сключва срочно допълнително споразу мение за периода от 1.04.2018 г.
до 30.04.2018 г., след което договорът се
счита за прекратен.
За НЗОК:
Зоя Вълева
Лъчезара Манева
Павлина Иванова
Васко Петков
София Георгиева
Евгения Стойчева
Милена Цонева
Юлиан Якимов
Ирена Бенева

За БФС:
маг. фарм. Маргарита Грозданова
маг. фарм. Димитрия Стайкова
маг. фарм. Мирослав Ненчев
маг. фарм. Йордан Славчев
маг. фарм. Анжела Мизова
маг. фарм. Валентин Петков
маг. фарм. Любима Бургазлиева
маг. фарм. Саад Алуани

маг. фарм. Рени Въткова
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-195
от 12 март 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми
нистрацията във връзка с чл. 20, ал. 1 от Пра
вилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания и чл. 6 от Устройствения
правилник на Министерството на труда и соци
алната политика нареждам:
Утвърждавам Методика за отпускане на сред
ства за финансиране на целеви проекти на осно
вание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания и
във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция
на хората с увреждания и приложенията към нея:
– Формуляр за кандидатстване по Методика за
отпускане на средства за финансиране на целеви
проекти на специализирани предприятия и коопе
рации на хората с увреждания, глава II. Проекти
със социална насоченост (приложение № 1);
– Бюджет на проектното предложение по глава
втора (приложение № 2);
– Таблица за оценка на административното
съответствие и допустимост на конкурсното
предложение за кандидати по глава втора (при
ложение № 3);
– Структура и съдържание на инвестиционния
бизнес проект по глава трета (приложение № 4);
– Формуляр за кандидатстване по Методика
за отпускане на средства за финансиране на
целеви проекти на специализирани предприя
ти я и кооперации на хората с у вреж дани я,
глава III. Проекти със стопанска насоченост
(приложение № 5);
– Бюджет на проектното предложение по глава
трета (приложение № 6);
– Таблица за оценка на административното
съответствие и допустимост на конкурсното
предложение на кандидати по глава трета (при
ложение № 7);
– Сборна декларация за наличието или лип
сата на обстоятелства по чл. 61 от Методиката
(приложение № 8);
– Финансов отчет за изпълнение на конкурсно
то предложение по глава втора (приложение № 9);
– Финансов отчет за изпълнение на конкурс
ното предложение по глава трета (приложение
№ 10);
– Технически отчет за изпълнение на дейности
те по глава втора и глава трета (приложение № 11).
Настоящата Заповед отменя заповеди № РД01-116 от 18.02.2013 г. и № РД-01-67 от 31.01.2014 г.
Заповедта да се доведе до знанието на из
пълнителния директор на Агенцията за хората
с увреждания за сведение и изпълнение.
Министър:
Б. Петков

МЕТОДИКА
за отпускане на средства за финансиране на
целеви проекти на основание чл. 20, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и във връзка с
чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората
с увреждания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПРАВИЛА
Раздел I
Основни положения
Чл. 1. Тази Методика има за цел:
1. създаване на необходимата организация
за провеждане на конкурси за предоставяне на
целево финансиране от Агенцията за хората с ув
реждания (АХУ) на специализирани предприятия
и кооперации на хората с увреждания, отгова
рящи на изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона
за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ);
2. изграждане на цялостна система за оцен
ка и к ласиране на конку рсни предложения,
представяни от специализираните предприятия
и кооперации на хора с увреждания в съответ
ствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от ЗИХУ и
чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ);
3. разработване на механизъм за разпределяне
от АХУ на целевото финансиране между класира
ните конкурсни предложения на специализираните
предприятия и кооперации на хората с увреждания.
Чл. 2. (1) Кандидатстващите с конкурсни
предложения по тази Методика специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания,
които по-нататък за краткост се наричат „специ
ализирани предприятия“, трябва да са вписани в
регистъра по чл. 29, ал. 1 от ЗИХУ.
(2) Кандидатите трябва да са с установени
пазарни позиции и да извършват производствена
дейност или да предоставят услуги. Проекти,
свързани с осъществяване и развитие на търгов
ска дейност (търговия на едро и/или търговия на
дребно), не се допускат до участие в конкурса.
(3) Кандидатът трябва да има приключена една
предходна пълна отчетна финансова (календарна)
година като регистрирано в АХУ специализирано
предприятие по чл. 29, ал. 1 от ЗИХУ.
(4) Когато едно специализирано предприятие е
било заличено от Регистъра на специализираните
предприятия и кооперации на хората с уврежда
ния, след което то отново бъде вписано в него,
се прилагат разпоредбите на ал. 3.
Чл. 3. (1) Кандидатите могат да кандидатстват
с едно предложение по глава втора „Проекти
със социална насоченост“ и/или с едно предло
жение по глава трета „Проекти със стопанска
насоченост“ в рамките на един обявен от АХУ
конкурсен кръг.
(2) Участието в конкурса е индивидуално.
Съвместни предложения на две и повече специ
ализирани предприятия не се допускат до участие
в конкурса.
(3) Когато едно специализирано предприятие
участва едновременно с проекти по глава втора
„Проекти със социална насоченост“ и глава трета
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„Проекти със стопанска насоченост“, то подготвя
своите предложения самостоятелно и независи
мо едно от друго, като спазва разпоредбите на
съответната глава от Методиката.
(4) Когато кандидатът участва с две конкурсни
предложения по ал. 3 и за всяко от тях се изискват
едни и същи доказателствени документи, послед
ните се представят отделно и самостоятелно и за
двете конкурсни предложения, като се спазват
разпоредбите на чл. 60 и 61.
Чл. 4. Когато конкурсно предложение се пред
ставя за оценка на дата и час, в т.ч. и датата и часа
на пощенското клеймо на подателя, по-късна от
датата и часа, обявени за крайни за съответния
конкурс, то не се приема. Ако предложението е
изпратено по пощата, то се връща на кандидата
с наложен платеж.
Чл. 5. Специализираните предприятия, реали
зирали и/или реализиращи проекти, финансирани
от АХУ, могат да участват в последващи конкурси
при изпълнение на следните условия:
1. предходните проекти са приключени успешно
и/или неприключените още проекти не се оценя
ват като рискови по отношение на окончателното
им завършване съгласно издадените констативни
протоколи по чл. 56, ал. 6;
2. придобитите по предходни проекти дъл
готрайни активи, както и лицата, на които са
повишени квалификационните умения, активно
и ефективно се използват в текущата дейност на
кандидатстващото специализирано предприятие;
3. с новия проект не се иска финансиране за
постигане на резултати, които е трябвало да се
постигнат с реализацията на предходен проект.
Чл. 6. (1) При изготвяне на конкурсните пред
ложения се спазват изискванията за минимален
и максимален размер на отпусканото от АХУ
финансиране. Неспазването на това изискване в
конкурсното предложение води до отстраняване
на предложението от по-нататъшно участие в
процедурата по класиране.
(2) При изготвяне на конкурсните предложения
се спазват изискванията за минимално задължи
телно собствено участие на кандидатите, което
представлява процентен дял от общата стойност
на предвидените средства за реализация на цялото
конкурсно предложение.
(3) Конкурсните предложения се отстраняват
от по-нататъшно участие в процедурата по кла
сиране, когато предвиденото собствено участие
е по-малко от минимално изискуемото и то не е
резултат от допусната очевидна техническа грешка.
(4) В случай че след намаляване на исканото
финансиране и задължителното минимално соб
ствено участие от определената обща стойност на
конкурсното предложение остане непокрита сума,
тя се осигурява от кандидата като допълнително
собствено участие.
(5) Допълнителното собствено участие по
предходната алинея не може да се използва за
покриване на недопустими разходи и/или за
дейности, които нямат връзка с проектната цел
и проектните резултати.
(6) Собственото участие се осигурява само в
парична форма.
Чл. 7. Агенцията за хората с увреждания от
пуска финансиране за покриване само на инвес
тиционни (еднократни) разходи, насочени към:
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1. създаване на дълготрайни активи;
2. възстановяване или повишаване стойността
на съществуващи дълготрайни активи;
3. повишаване на квалификационните умения
на персонала;
4. повишаване на репутацията (имиджа) на
специализираното предприятие.
Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на конкурсните
предложения със социална насоченост не може
да бъде по-дълъг от шест месеца.
(2) Срокът за изпълнение на конкурсните
предложения със стопанска насоченост не може
да бъде по-дълъг от четири месеца.
Чл. 9. (1) Не се допускат до участие в конкурса
кандидати:
1. които не представят попълнен формуляр
и/или бюджет;
2. които представят попълнен формуляр и/или
бюджет в стар формат;
3. които не отговарят на изискванията за ми
нимална държавна помощ съгласно разпоредбите
на чл. 3, ал. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.
на Европейската комисия, в съответствие с които
общият размер на минималната помощ, получа
вана от всички източници, не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро за период
от три данъчни години – текуща данъчна година
и две предходни данъчни години1. Неналичието
на това обстоятелство се удостоверява с писмена
декларация за получена държавна помощ (при
ложение № 8);
4. чиито предложения са в противоречие
с разпоредбите на чл. 1 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 г. на Европейската комисия 2;
5. които имат изискуеми публични задължения;
неналичието на такива задължения се доказват с
писмена декларация (приложение № 8);
6. на които са предявени за доброволно плащане
санкции по издадени констативни протоколи по
чл. 56, ал. 6 и същите не са платени;
7. които са получили средства от други източ
ници за финансиране на същите дейности, пред
видени в представеното конкурсно предложение;
неналичието на това обстоятелство се удостове
рява с писмена декларация (приложение № 8);
8. които са отчели за последнитe три финан
сови години, преди годината на кандидатстване,
парични наличности по банкови сметки и/или
в касата, превишаващи двукратния размер на
исканото финансиране (приложимо за проекти
по глава трета);
9. чиито предложения са насочени към съз
даване или подобряване на качествените харак
теристики или повишаване на стойността на
дълготрайни активи, които се отдават или ще
се отдават под наем;
10. чиито предложения по глава ІІІ не са
свързани с разкриване и/или преоборудване на
работни места, на които се назначават лица с
трайни увреждания по чл. 38 и 39;
11. чиито предложения за преоборудване на
работни места съгласно чл. 39 са вече финанси
рани през последните три години;
1
В ж . h t t p://e u r - l ex . e u r o p a . e u / L exUr i S e r v/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:BG:PDF
2
Вж. бележка 1.

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

12. чиито предложения със социална насоче
ност (глава II) са получили финансиране през
предходната година;
13. чиито предложения със стопанска насоче
ност (глава III) са получили финансиране през
предходната година.
(2) Не се представят на експертната комисия
за оценка по глава втора „Проекти със соци
ална насоченост“ получени в АХУ конкурсни
предложения на специализирани предприятия,
които имат просрочия по сключени договори с
АХУ за финансиране на проекти със социална
насоченост повече от 12 месеца преди датата на
обявяване на конкурса.
(3) Не се представят на експертната комисия
за оценка по глава трета „Проекти със стопан
ска насоченост“ получени в А ХУ конкурсни
предложения на специализирани предприятия,
които имат просрочия по сключени договори с
АХУ за финансиране на проекти със стопанска
насоченост повече от 18 месеца преди датата на
обявяване на конкурса.
Чл. 10. (1) Когато кандидатстващо специ
ализирано предприятие има списъчен брой на
персонала не повече от 10 души към 31 декември
на предходната отчетна година преди годината на
кандидатстване, размерът на отпусканата субсидия
се определя пропорционално на броя на лицата,
влизащи в списъчния брой на персонала. За всяко
наето лице отпусканата субсидия не може да пре
вишава 9,09 на сто от максимално определената
величина на субсидията за конкурсния кръг.
(2) Когато кандидатстващо специализирано
предприятие има персонал, чийто списъчен брой
е не повече от 10 души, то не може да кандидат
ства с предложения по компонентите по чл. 20,
ал. 4 и ал. 5, т. 2.
(3) Изчисляването на списъчния брой на пер
сонала по ал. 1 се извършва съгласно раздел ІІI.
Списъчен брой на персонала на Методиката за
изчисляване на списъчния и средния списъчен
брой на персонала, утвърдена от Националния
статистически институт със Заповед № РД-07-21
от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ 3.
Раздел ІІ
Общи изисквания при изготвяне на формуляра
и бюджета на конкурсните предложения
Чл. 11. Конк у рсните предложени я, пред
ставяни от кандидатстващите специализирани
предприятия, трябва да съдържат подробно попъл
нени формуляр и бюджет; надлежно изготвени,
оформени и подписани документи; други дока
зателствени материали съгласно приложението.
Чл. 12. (1) Формулярът е основният информа
ционен документ на конкурсното предложение,
който трябва да дава ясна и точна представа за
инвестиционните намерения на кандидата. Той
трябва да съдържа изцяло попълнени точки и
подточки при спазване на изискванията, заложени
в Методиката. Основание за намаляване на оцен
ката на конкурсното предложение е наличието на
повторения, на информация, нямаща отношение
3
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/
PMS/PMS_Method3.pdf
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към конкурсното предложение, непопълнени точ
ки или подточки – освен тези, чието попълване
е неприложимо.
(2) Когато изискваната доказателствена ин
формация не е посочена в конкретните точки и
подточки на формуляра, а в приложения, които не
са регламентирани в Методиката, тази информа
ция не се отчита при оценяване на конкурсното
предложение от комисията по чл. 17, ал. 1.
(3) Не се допуска промяна в номерацията и
преформатиране на точките, в т.ч. и чрез из
триване на непопълнените точки. Текстът на
изложението по съответната точка се отделя от
упътването към нея с подходящ интервал, като
между редовете се спазва интервал „1.5“ при
големина на шрифта „12“.
(4) Във формуляра трябва да се даде подходяща
обосновка на възможностите на специализирано
то предприятие да развива и разширява своята
дейност при съществуващото пазарно търсене,
очакваните перспективи за развитие и реализация
на конкурсното предложение.
(5) Формуляр, в който липсва подходяща обо
сновка, основателни аргументи и доказателства
за ефективност и целесъобразност на предвиж
даните инвестиционни намерения, се оценява с
нула точки по чл. 28, т. 1 или чл. 49, ал. 1, т. 3.
Чл. 13. (1) Формулярът се състои от заглавна
страница и три раздела.
(2) На заглавната страница се отбелязва:
– краткото наименование на конкурсното
предложение, което трябва да дава представа
за конкретните инвестиционни намерения на
кандидата;
– краткото (съкратеното) име (абревиатура) на
кандидатстващото специализирано предприятие;
– седалището на специализираното предпри
ятие;
– компонент (конк у рсни предложени я по
глава II);
– името на лицето, представляващо специали
зираното предприятие/кооперацията;
– подписът на лицето, което представлява
специализираното предприятие.
(3) При получаване на конкурсното предложе
ние в АХУ служебно се поставя регистрационен
номер, както и дата и час на получаването му.
(4) В раздел А. Обща информация се представя
информация, свързана с юридическия статут на
кандидатстващото специализирано предприятие,
с процедурата по извършване на банкови плаща
ния, с дейностите, които то извършва съобразно
учредителните си документи.
(5) Раздел Б. Информация за фактическото
имуществено и финансово състояние на кан
дидатстващото специализирано предприятие/
кооперация съдържа информация, която дава
представа за мястото, което заема кандидатства
щото специализирано предприятие в конкретна
стопанска сфера. Тя трябва да показва неговата
административна и производствена структура,
да дава представа за управленските умения на
ръководния екип и притежавания от него опит
да управлява проекти, да разкрива структурата
на наетия персонал по различни критерии.
(6) Информацията за самото конкурсно пред
ложение се съдържа в раздел В. Информация за
конкурсното предложение.
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Чл. 14. (1) При изготвяне на раздел В от форму
ляра се спазват конкретни изисквания и правила
за структуриране и представяне на проектната
информация.
(2) Представя се наименование на конкурсното
предложение, което трябва да съвпада с това от
заглавната страница.
(3) Формулират се обща и специфични цели на
конкурсното предложение, които трябва да дават
ясна и цялостна представа към какво се стреми
кандидатът и какъв ще бъде крайният резултат
от извършване на инвестиционните дейности.
В качеството на цели не могат да се представят
очаквани резултати, предвидени за изпълнение
дейности и задачи. Когато формулираните цели
се разглеждат и като очаквани резултати и/или
планирани дейности, налице е повторение и се
прилагат разпоредбите на чл. 12, ал. 1.
(4) Представят се:
– общата сума, необходима за финансиране на
конкурсното предложение;
– размерът на исканото финансиране от АХУ,
който не може да бъде по-голям от размера, оп
ределен от АХУ за конкретния конкурсен кръг;
– собственото участие, чийто размер не може
да бъде по-малък от определения дял от общата
стойност на средствата, необходими за реализа
цията на проекта;
– трите посочени величини трябва напълно
да съвпадат с идентичните стойности на общата
сума на конкурсното предложение, субсидията и
собственото участие, определени в бюджета на
предложението.
(5) Подробно се описват очакваните резултати
от осъществяване на конкурсното предложение,
като се определят конкретни индикатори (ко
личествени измерители) за оценка и следене на
тяхното изпълнение.
(6) Прави се пълно и подробно описание на
дейностите, които се предвижда да бъдат изпъл
нени във връзка с реализацията на конкурсното
предложение. Всяка дейност трябва да се обвърже
с обективно необходимите, присъщи и допусти
ми за нейното извършване разходи, чийто общ
сбор определя общата стойност на конкурсното
предложение.
(7) Количественото определяне на разходите,
свързани с извършването на всяка планирана дей
ност, се основава на използването на актуални и
обективни норми, нормативи, разценки, единични
пазарни цени и др. Техният размер трябва да се
основава на данни от избрана оферта, а когато
дейностите се извършват по стопански начин – на
действаща заповед на ръководителя на специализи
раното предприятие. Основанието за изчисляване
на разхода – избраната оферта или действащата
заповед, в т.ч. и подробната количествено-стой
ностна сметка, се посочва специално.
(8) В качеството си на оферта могат да се из
ползват и други носители на обективна техникоикономическа информация, в т.ч. публикувана в
уебсайтове на производители и търговци. Всеки
носител на технико-икономическа информация
трябва да съдържа най-малкото: технически ха
рактеристики на предложените активи или услу
ги, срок на валидност, стойност на оферираните
активи или услуги.
(9) Задължително се аргументират причините
за направения избор на оферта или друг носител
на информация. При количественото определяне
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на разходите по една дейност могат да се използват
данни от различни оферти или други източници на
обективна информация. В този случай се посочват
причините за така направения избор, връзката на
разходите с конкретна позиция от използваните
различни оферти или източници на информация.
(10) Изборът на оферта или друг носител на
обективна технико-икономическа информация
трябва да се основава на проучване на достатъчен
брой потърсени предложения или други инфор
мационни източници, позволяващи получаването
на обективна и конкурентна стойностна оценка
за съответния разход.
(11) Действието на офертата или актуалността
на другия източник на информация трябва да
бъде с дата на издаване не по-ранна от 2 месеца
преди датата на кандидатстване и с валидност не
по-малка от 5 месеца.
(12) Когато във връзка с изпълнението на дей
ност по ал. 6 се придобиват дълготрайни активи,
те трябва да бъдат нови.
(13) Когато кандидат предвижда придобива
не на дълготрайни активи втора употреба, той
задължително обосновава причините, налагащи
тяхното придобиване, като мотивира своя избор
с подходящи аргументи, сравнения и съпоставки
на технически характеристики, цени, характер и
продължителност на гаранционното обслужване
на аналогичните нови активи в сравнение с ак
тивите втора употреба.
(14) Цената на придобиване на активите втора
употреба трябва да бъде по-ниска от цената на
придобиване на новите активи.
(15) Кандидат, получил финансиране от АХУ, го
възстановява, когато закупи дълготрайни активи
втора употреба, без да е заложил и обосновал
това във формуляра си, или е направил необхо
димата обосновка, но е закупил активите втора
употреба на цени, равни и/или по-високи от тези
на аналогичните нови активи.
(16) За дейностите, извършвани по стопански
начин, използваните разценки трябва задължи
телно да са по-ниски от пазарните. Под никаква
форма не се допуска включване в разценките на
печалба, в т.ч. и като финансов разход.
(17) Изпълнението на всяка дейност се обвързва
с конкретен срок, измерван с цели месеци. Съвмест
ното представяне на всички изпълнявани дейности
по срок става чрез изготвен месечен план-график
за изпълнение на предвидените инвестиционни
дейности, в който се посочва продължителността
на всяка дейност по ал. 6, мястото на нейното
изпълнение и изпълнителят.
(18) В рамките на максималния срок по чл. 8
е препоръчително да се предвиди подходящо
резервно време.
(19) Определя се необходимостта от провеждане
на процедури за възлагане по Закона за обществе
ните поръчки. Когато провеждането на процедура
по ЗОП е наложително, сроковете, които трябва
да се спазят във връзка с нейното извършване, не
се включват в сроковете по чл. 8. Удължаването
на сроковете по чл. 8 не може да бъде повече от
2 месеца.
Чл. 15. (1) Представените обосновки, аргументи
и доказателства, както и използваните норми, нор
мативи, разценки и др. трябва да се основават на
съвременни действащи технически, технологични,
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икономически, екологични и други изисквания и
постижения. Във връзка с това, когато счете за
необходимо, комисията по чл. 17, ал. 1 може да
изиска експертиза на специалисти от съответна
област за изясняване на обективността, обосно
ваността и целесъобразността на представените
от кандидата доказателства.
(2) При извършване на разчетните операции
трябва да се имат предвид нормативните изисква
ния за създаване на достъпна архитектурна среда
и на здравословни и безопасни условия на труд,
регламентирани с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на стро
ежите в съответствие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хората с
увреждания и с Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за
минималните изисквания за здравословни и без
опасни условия на труд на работните места и при
използване на работното оборудване. Трябва да се
отчитат и нормативно определената продължител
ност (времетраене) и нормалната интензивност на
извършваните операции и дейности, обичайното
възнаграждение за услуги и други изпълнявани
дейности и т.н.
(3) Използваните при разчетите технически
и икономически нормативи, единични цени и
себестойности, количества, такси и други базови
единици, включени в конкурсното предложение,
се разглеждат като рамкови условия при сключ
ване на договора за финансиране между АХУ и
класираното специализирано предприятие.
Чл. 16. (1) Бюджетът на конкурсното предложе
ние трябва да отразява в подробен вид разходите
по предвидените дейности и по източници на
финансиране, включващи исканото финансиране
от АХУ и собственото участие.
(2) Включените в бюджета разходи трябва
предварително да са обосновани, обяснени и
определени във формуляра. При липсата на не
обходимата обвързаност с формуляра бюджетът
се счита, че не е обоснован и се оценява с нула
точки по чл. 28, т. 5 или чл. 48, ал. 1, т. 7.
(3) Ако подробното представяне в бюджета на
разходите по предвидени дейности се свежда само
до копиране на избрани оферти, без да са напра
вени необходимите разяснения във формуляра, се
прилагат разпоредбите на ал. 2, второ изречение.
(4) Неизползваните редове в бюджета след не
говото изготвяне се изтриват. При необходимост,
когато трябва да се представят подробно опреде
лените разходи, в бюджета могат да се добавят
нови редове. Изтриването и добавянето на редове
става при спазване на указанията за изготвяне
на бюджета, приложени в бланката на бюджета.
(5) При определяне на разходите по дейности
не се отчита дължимият данък върху добавената
стойност. Когато към датата, определена за краен
срок за подаване на конкурсните предложения,
кандидатстващото специализирано предприятие
не е регистрирано по Закона за данък върху до
бавената стойност или не се намира в процедура
на регистриране по ЗДДС, то отчита в разчетите
си данъка върху добавената стойност като невъз
становим данък.
(6) Общата стойност на исканото финансиране
от АХУ, определена в бюджета на конкурсното
предложение, представлява максимално възмож
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ната стойност, която може да получи кандидатът,
освен ако не бъде редуцирана поради допуснати
грешки и необективно и неправилно направени
разчети или в съответствие с разпоредбите на чл. 33,
ал. 3 и чл. 34, ал. 3 и 4, както и на чл. 54, ал. 4.
(7) След подаване на конкурсното предложение
увеличаване на исканото финансиране не може
да се прави на никакво основание.
(8) Определената в бюджета на конкурсното
предложение подробна разходна структура по
дейности става неразделна част от сключения
договор за финансиране на класираните конкурсни
предложения. Тя служи като база за сравнение с
фактически направените разходи при изготвяне на
финансовия отчет за изпълнение на конкурсното
предложение (приложение № 9) при спазване на
разпоредбите на чл. 20, 38 и 39.
Раздел ІІІ
Механизъм за оценка и класиране на конкурсните предложения
Чл. 17. (1) Конкурсните предложения се оце
няват от комисия, назначена от изпълнителния
директор на АХУ. За проектите със социална
насоченост и за проектите със стопанска насоче
ност може да се назначават различни оценъчни
комисии.
(2) При оценяване на конкурсните предложения
се отчитат целите, приоритетите и разпоредбите
на ЗИХУ, на Правилника за неговото прилагане,
както и процедурите, заложени в тази Методика.
(3) Оценените от комисията конкурсни пред
ложения се отразяват в специално изготвен
протокол заедно с приложено към него класи
ране, които се предлагат за утвърждаване от
изпълнителния директор на АХУ. Одобрените от
комисията конкурсни предложения се посочват
в протокола и класирането заедно с полагащото
им се финансиране.
Чл. 18. Конкурсните предложения се оценяват
и класират при спазване на следната последова
телна процедура:
1. всеки член на комисията по чл. 17, ал. 1
определя индивидуална базова оценка за всяко
конкурсно предложение;
2. въз основа на индивидуалните базови оценки
на всички членове на комисията се определя обща
базова оценка за всяко конкурсно предложение
като средна величина от всички индивидуални
базови оценки;
3. за всяко конкурсно предложение се опреде
ля окончателна оценка, която се получава, като
базовата оценка по т. 2 се увеличава с допълни
телни точки за приоритетност на конкурсното
предложение;
4. от класиране се изключват предложения
та, чиято окончателна оценка е под минимално
допустимата сумарна базова оценка, определена
поотделно за предложенията със социална и
стопанска насоченост;
5. конкурсните предложения, останали след
изключване на предложенията по т. 4, се под
реждат по окончателни оценки в низходящ ред;
6. определеното за конкурсния кръг финанси
ране се разпределя между конкурсните предло
жения по т. 5, като се спазват допълнителните
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разпоредби за начина на разпределяне по глава
втора „Проекти със социална насоченост“ и глава
трета „Проекти със стопанска насоченост“.
Чл. 19. (1) Индивидуалната базова оценка
на конкурсното предложение се изчислява като
среден сбор от точките, определени по специ
фичните показатели за оценка на конкурсните
предложения, обобщени в следната таблица:
Петсте
Специ
пенна
фичен
скала за
показа
оценка
тел
(точки)
А

1

1.

мин. 0;
макс. 4

2.

мин. 0;
макс. 4

...

мин. 0;
макс. 4

Обо
При
Обща сновка
съ Коеф.
оценка на при
дени за те(к.2 * съде
точ жест
к.3)
ните
ки
точки
2

3

4

5
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Брой на
точките

Критерии

1 точка Оценка „формален“ – по съответния
специфичен показател участникът е
направил формално предложение без
изискуемата пълнота и обоснованост,
които се съпътстват от сериозни про
пуски и неясноти, доказващи неговата
затруднена изпълнимост.
0 точки Оценка „лош“ – по съответния специ
фичен показател участникът е направил
формално предложение без изискуема
та пълнота и обоснованост, налице са
сериозни рискове и съмнения относно
неговата изпълнимост.
(4) Всеки член на комисията по чл. 17, ал. 1
обосновава присъдените от него точки по ал. 3.
Обосновката се представя в колонка 5 на табли
цата по ал. 1 самостоятелно за всеки специфичен
показател.
Г л а в а

Индиви
дуална
базова
оценка
Х
Х
Х
на кон
курсното
предло
жение
(2) За конкурсните предложения със соци
ална насоченост и със стопанска насоченост
се определят различни специфични показатели
за оценка (колонка А), като за всеки от тях се
присъжда самостоятелен коефициент на тежест
(колонка 3).
(3) Всеки член на комисията по чл. 17, ал. 1
присъжда в колонка 2 точки по всеки специфичен
показател за оценка, като прилага петстепенна
скала за оценка и следните критерии за опреде
ляне на конкретния брой точки от 4 до 0:
Брой на
точките
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Критерии

4 точки Оценка „отличен“ – по съответни я
специфичен показател кандидатът е
спазил всички необходими изисквания,
налице са нужните доказателства за
пълнота, обоснованост, точност, яснота
и приложимост в процеса на неговата
изпълнимост.
3 точки Оценка „добър“ – по съответния спе
цифичен показател кандидатът е спа
зил всички необходими изисквания,
налице са доказателства за неговата
изпълнимост, съпътствани от видими
пропуски и непълноти.
2 точки Оценка „задоволителен“ – по съответ
ния специфичен показател кандидатът
не е спазил всички необходими изиск
вания, налице са пропуски и неясно
ти, които биха затруднили неговата
изпълнимост.

в т о р а

ПРОЕКТИ СЪС СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ
Раздел I
Предназначение на финансирането за проектите
със социална насоченост
Чл. 20. (1) Финансирането на конкурсни пред
ложения със социална насоченост се отпуска за
развитието на дейности по пет компонента. Всеки
компонент се състои от елементи.
(2) Дейностите по компонент 1 са насочени към
създаване на безопасни и здравословни условия
на труд. Компонент 1 включва следните елементи:
1. създаване и инсталиране на подходящи
приспособления за пригодяване, облекчаване, ус
коряване и интензифициране на изпълняваните от
лица с трайни увреждания дейности и операции;
2. създаване и поддържане в производствени,
складови, административни и други работни
помещения на здравословни и безопасни усло
вия за труд в съответствие с разпоредбите на
действащите специализирани нормативни актове,
на специфичните разпоредби и предписания на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“, Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“, други специализирани
институции и лицензирани организации, в т.ч. по
трудова медицина.
(3) Дейностите по компонент 2 са насочени
към създаване на подходящ архитектурен достъп
за хора с трайни увреждания до различни обекти
в специализираното предприятие. Компонент 2
включва следните елементи:
1. осигуряване на достъп до работни места за
лица с трайни увреждания;
2. осигуряване на достъп до санитарни поме
щения и помещения за отдих за лица с трайни
увреждания;
3. осигуряване на достъп за лица с трайни
увреждания до помещенията на територията
на специализираното предприятие, в които се
извършва организирано хранене на персонала,
както и до здравната служба на територията на
специализираното предприятие.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

(4) Дейностите по компонент 3 са насочени
към създаване на обща хигиенна среда и здра
вословен микроклимат на територията на специ
ализираното предприятие. Компонент 3 включва
следните елементи:
1. извършване на ремонт на покриви;
2. извършване на ремонт на преходни поме
щения, коридори и стълбища;
3. извършване на ремонт на нарушени фасади;
4. създаване и поддържане на съвременна
обща хигиенна среда в санитарните помещения
и помещенията за отдих на персонала;
5. създаване и поддържане на подходяща
среда и условия в помещенията, предназначени
за хранене, на територията на специализираното
предприятие.
(5) Дейностите по компонент 4 са насочени към
повишаване на социалния капитал и създаване
на благоприятен социален климат за упражнява
не на производителен труд в специализираното
предприятие. Компонент 4 включва следните
елементи:
1. провеждане на обучителни курсове за по
вишаване на професионалната квалификация и
образователното равнище на наетите с трайни
увреждания лица във връзка с качественото из
пълнение на определената им длъжност;
2. провеждане на семинари и обучения за
осигуряване на подходяща работна среда и съ
трудничество между работещите в специализира
ното предприятие здрави лица и лица с различна
степен на намалена работоспособност.
(6) Дейностите по компонент 5 са насочени
към създаване на условия за сертифициране на
специализираното предприятие за въведена и
реално работеща стандартизирана система за
управление ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO
13485; ISO/IEC 27001; BS OHSAS 18001. Компо
нент 5 включва следните елементи:
1. извършване на необходимите подготвителни
операции за сертифициране на специализираното
предприятие по ISO;
2. заплащане на не повече от половината от
таксата, дължима на сертифициращата органи
зация.
(7) Обученията по ал. 5 трябва да се провеж
дат от лицензирани от Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО)
обучители. След завършване на обучителните
курсове обучителите трябва да издадат сертификат,
удостоверение или друг документ, удостоверяващ
успешно приключилото обучение.
Чл. 21. Представените за оценка конкурсни
предложения могат да включват дейности, от
насящи се до изпълнението на не повече от три
компонента.
Раздел ІІ
Специфични изисквания при изготвяне на конкурсните предложения със социална насоченост
Чл. 22. (1) Основна съставна част на конкурс
ното предложение със социална насоченост е
проектният формуляр (приложение № 1). В него
кандидатът представя и обосновава своята ин
вестиционна цел; резултатите, които трябва да се
получат след реализацията на проекта; начинът,
по който трябва да се постигнат предвидените
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резултати; необходимите за изпълнение дейности
за постигане на предвидените резултати; инвес
тиционните (еднократните) разходи, които трябва
да се направят при извършване на предвидените
дейности.
(2) Формулярът се изготвя въз основа на при
ложимите разпоредби на раздел ІІ „Общи изиск
вания при изготвяне на формуляра и бюджета
на конкурсните предложения“ и на изискванията
на чл. 23.
Чл. 23. (1) Във формуляра се обосновава
подробно целесъобразността и ефективността
на инвестиционните намерения на кандидата,
основаващи се на подходящи доказателства и ар
гументирани разчети, като се прави необходимата
съпоставка на възможностите на специализира
ното предприятие да развива и разширява своята
дейност със съществуващото пазарно търсене и
очакваните перспективи за своето развитие.
(2) Прави се кратко обосновано представяне
(резюме) на причините, предизвикали потребност
та от разработка на конкурсното предложение.
На тази основа се обосновава изборът и се оп
ределят компонентите, по които се кандидатства
за финансиране от АХУ.
(3) Определя се размерът на собственото учас
тие, който не може да бъде по-малък от 5 % от
общата стойност на средствата, необходими за
реализацията на проекта.
(4) Не се изисква осигуряване на задължително
минимално собствено участие за дейностите по
компонент 4. Във връзка с това от общата стой
ност на конкурсното предложение се изваждат
разходите за осъществяване на дейностите по
компонент 4. Върху получената разлика се из
числява 5-процентното задължително собствено
участие по ал. 3.
(5) В т. 5 на формуляра подробно се опис
ват очакваните резултати от осъществяване на
конкурсното предложение по избраните компо
ненти, като се определят конкретни индикатори
(количествени измерители) за оценка и следене
на тяхното изпълнение. Избраният компонент
и очакваните по него резултати трябва да се
обвържат, където е посочено във формуляра, с
броя на засегнатите от резултатите лица, в т.ч. и
с броя на лицата с трайни увреждания.
(6) В т. 5 на формуляра кандидатът попълва
само подточките, имащи отношение към избра
ните за кандидатстване компоненти.
(7) В т. 6 на формуляра се представя цялостен
анализ на средата, в която работи кандидатства
щото специализирано предприятие, на същест
вуващия в него потенциал за по-нататъшно раз
витие, въз основа на което логически се извежда
потребността от осъществяване на конкурсното
предложение. Във връзка с това се посочват
основателни и обосновани аргументи в полза
на реализацията на конкурсното предложение,
като се изтъкнат положителните последици от
тази реализация и отрицателните, ако тя не се
осъществи. Аргументите трябва да бъдат кон
кретни и да могат да се обвържат с описаните
вече очаквани резултати.
(8) Формулират се подходите и механизмите,
въз основа на които са определени очакваните
резултати, като се посочват използваните кон
кретни изчислителни процедури.
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(9) Определя се целевата група, която ще
се възползва от резултатите на реализираното
конкурсно предложение, като се доказва це
лесъобразността на избора от гледна точка на
стратегическите и текущите цели и задачи на
кандидатстващото специализирано предприятие.
(10) В т. 7 на формуляра дейностите се опис
ват по избрани компоненти. Във връзка с това
списъкът на дейностите може да се детайлизира
(като се обособят поддейности и операции), за
да се придобие по-ясна представа за последо
вателността на тяхното извършване, без да се
стига до излишни, затрудняващи изложението
подробности.
(11) Средствата за извършване на строител
но-монтажни работи се отпускат на кандидати,
които са собственици на сградите (помещенията),
където ще се извършват ремонтните работи.
(12) Кандидатът представя подходящи дока
зателства за наличието на собственост върху
обекта, който ще се ремонтира, в т.ч. и саморъчно
подписана декларация за собственост.
(13) Ако кандидатът не е собственик, той
представя надлежно подписан договор за наем и
писмено съгласие от собственика за извършване на
необходимите строително-монтажни работи, като
се изброяват всички обекти и дейности, свързани
с ремонта. С договора за наем кандидатът трябва
да си осигурява ползването на ремонтираните
обекти за срок не по-кратък от 8 години.
Чл. 24. (1) Неразделна част от проектния фор
муляр е бюджетът на конкурсното предложение,
който се изготвя по образец (приложение № 2).
(2) Бюджетните разходи се групират по ком
поненти, в рамките на избрания компонент – по
съставни елементи, а в рамките на избрания еле
мент – по дейностите, предвидени и обосновани
в съответствие с разпоредбите на чл. 23, ал. 10.
(3) Предложения, в чиито бюджети не могат
ясно, точно и еднозначно да се разграничат и
определят разходите, свързани с избраните ком
поненти, елементи на компонентите и дейности
по компоненти, се оценяват с нула точки по
чл. 28, т. 5.
Чл. 25. При изготвяне на бюджета се отчитат
следните ограничения:
1. минималната сума, за която може да се
кандидатства отделно по всеки от компонентите
1, 2, 3 и 5, не може да бъде по-малка от 25 на сто
от обявената за конкурса стойност на отпусканото
финансиране за конкурсно предложение;
2. ограничението по т. 1 не се прилага от
кандидатите по чл. 10;
3. максималната стойност, за която може да
се кандидатства по чл. 20, ал. 4, т. 3, не може
да бъде по-голяма от 60 на сто от обявената за
конкурсния кръг стойност на отпусканото финан
сиране за едно конкурсно предложение;
4. максималната сума, за която може да се
кандидатства по чл. 20, ал. 5, т. 1, е 200 лв. на
човек на ден, включваща разходите за обучение,
материали, транспорт и пансион;
5. максималната сума, за която може да се
кандидатства по чл. 20, ал. 5, т. 2, е 150 лв. на
човек на ден, включваща разходите за обучителни
материали, транспорт и пансион.
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Чл. 26. (1) При изпълнение на конкурсното
предложение прехвърляне на средства от един
компонент в друг компонент е напълно недо
пустимо.
(2) Прехвърляне на средства от един елемент
в друг елемент на един и същ компонент може
да стане само след изричното писмено съгласие
на АХУ.
(3) Кандидатът писмено уведомява АХУ за
възникнала потребност от преструктуриране на
средствата в един елемент, като посочва причи
ната за това, както и величината на кой разход
ще се увеличи и за сметка на кой друг разход
или разходи ще стане това.
(4) Когато степента на изменението на разход
по ал. 3 е повече от 10 % от първоначалната му
стойност, за извършване на промяната трябва
да се получи предварително писмено съгласие
от АХУ.
(5) Взаимно компенсиращите се разходи по
ал. 3 и 4 се представят в заменителна таблица
по образец.
Раздел ІІI
Специфични показатели за оценка, оценяване
и класиране на конкурсните предложения със
социална насоченост
Чл. 27. Кандидатите представят за оценка
в АХУ попълнен формуляр (приложение № 1),
бюджет за дейностите (приложение № 2), таблица
за оценка на административното съответствие и
допустимост на конкурсното предложение (при
ложение № 3), документи и декларации.
Чл. 28. За определяне на базовата оценка по
чл. 19 се използват следните специфични пока
затели за оценка на конкурсните предложения:
1. точност и пълнота на формуляра – формуля
рът е с попълнени точки и подточки, информацията
е ясна и аргументирана, между отделните точки
и подточки е налице обвързаност, последовател
ност и логика на изложението; не са допуснати
необосновани повторения и технически грешки;
използваните оценъчни показатели в различните
части на формуляра са еднозначно определени,
а тяхното изчисляване е вярно, аргументирано
и проследимо;
2. обективност и обоснованост на предложе
нието – предложението дава ясна представа за
целите и намеренията на кандидата във връзка
с реализирането на инвестиционния проект; то
се основава на съвкупност от обективни данни,
характеризиращи конкретната пазарна ситуация,
в която ще се изпълнява, на производствено-тех
нологичните реалности, които трябва да се имат
предвид при осъществяване на инвестиционните
дейности, целесъобразността и перспективността
на предложението; в него са представени необхо
димите доказателства, че очакваните резултати
ще бъдат постигнати в максимална степен, че
съществуващите рискове се виждат, оценяват се
адекватно и са предвидени подходящи преван
тивни мерки за тяхното избягване;
3. реалистичност на очакваните резулта
ти – очакваните резултати от реализацията на
конкурсното предложение са точно формулирани,
еднозначно са определени, количествено са изме
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рими, строго са обвързани с избран компонент
и с конкретни срокове, постижими са в рамките
на определения инвестиционен период;
4. пълнота и изчерпателност на дейности
те – предложението включва списък и подробно
описание на всички взаимносвързани дейности,
които предстои да се извършат във връзка с
реализацията на конкурсното предложение; за
всяка дейност са определени необходимите за
изпълнението є конкретни разходи, чийто размер
се основава и гарантира от разработена плансметка, от оферта, специално избрана измежду
най-малкото три актуални конкурентни оферти на
доставчици на активи и услуги, от специализирани
справочници и/или други източници на уместна
информация; изборът на офертата е обоснован;
5. точност, обективност, нагледност и про
зрачност на бюджета – изготвеният бюджет в
максимална степен точно и ясно отразява плани
раните разходи по избрани компоненти, елементи
на компонентите и дейности, които съответстват
по размер и структура на утвърдените в чл. 25
ограничения.
Чл. 29. (1) При определяне на точките по спе
цифични показатели всеки член на комисията по
чл. 17, ал. 1 попълва таблицата по чл. 19, ал. 1,
като отчита следните коефициенти за тежест по
специфични показатели:
1. специфичен показател 1 – коефициент 4;
2. специфичен показател 2 – коефициент 6;
3. специфичен показател 3 – коефициент 2;
4. специфичен показател 4 – коефициент 5;
5. специфичен показател 5 – коефициент 3.
(2) Максималният брой точки, който може
да се присъди на едно конкурсно предложение,
е 80 точки.
Чл. 30. До класиране се допускат само пред
ложенията, чиято сумарна базова оценка е 24
и повече от 24 точки по всички специфични
показатели.
Чл. 31. (1) Базовата оценка на допуснатите до
класиране по чл. 30 предложения се увеличава
с коефициент, съответстващ на заложената при
оритетност на избрания компонент, по който се
кандидатства.
(2) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 20, ал. 2, т. 1, коефициентът е 0,06.
(3) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 20, ал. 2, т. 2, коефициентът е 0,01, при
условие че не по-малко от половината от рабо
тещите са лица с трайни увреждания.
(4) Когато конкурсното предложение по чл. 20,
ал. 2, т. 2 се основава на специално предписание от
специализирани държавни органи и то е издадено
не по-рано от 2 години от датата на конкурса, се
определя еднократен коефициент 0,2.
(5) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 20, ал. 3, т. 1, коефициентът е 0,08.
(6) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 20, ал. 3, т. 2, коефициентът е 0,06.
(7) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 20, ал. 3, т. 3, коефициентът е 0,04.
(8) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 20, ал. 5, т. 1, коефициентът е 0,06.
(9) Когато едно лице се възползва от два и
повече резултата, получени по различни елементи,
за определяне на коефициента за увеличение се
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взема предвид само резултатът, който дава найвисок коефициент за увеличение.
(10) При определяне на броя на лицата, които
се възползват от даден резултат, се вземат предвид
само тези, които към датата на представяне на
конкурсните предложения са работещи в специ
ализираното предприятие.
Чл. 32. След определяне на коефициентите по
предходния член се изчислява общ коригиращ
коефициент чрез събиране на коефициентите за
отделните елементи на избраните компоненти.
Към получения общ коригиращ коефициент се
добавя единица и с полученото число се умножава
базовата оценка.
Чл. 33. (1) В съответствие с разпоредбите на
чл. 18 класираните конкурсни предложения, под
редени по окончателни оценки в низходящ ред,
се разделят на две групи. Ако при деленето се
получи цяло число с остатък, за определяне на
броя на класираните конкурсни предложения в
първа група се използва полученото цяло число,
като остатъкът се елиминира.
(2) На класираните конкурсни предложения
от първа група по ал. 1 исканото финансиране
се определя в пълен размер.
(3) Класираните конкурсни предложения от
втора група по ал. 1 получават исканото фи
нансиране, намалено с 8-процентни пункта до
изчерпване на определеното за конкурсния кръг
финансиране.
Чл. 34. (1) Ако отпусканото финансиране за
конкурсния кръг е недостатъчно за пълно изпла
щане на исканите суми по чл. 33, ал. 2, класи
раните конкурсни предложения по чл. 33, ал. 1
се делят на три групи, освен ако след деленето
в някоя от групите не се получат по-малко от
5 конкурсни предложения. Ако при деленето се
получава цяло число с остатък, за определяне
на броя на конкурсните предложения в първите
две групи се използва полученото цяло число,
като остатъкът се елиминира.
(2) Класираните конкурсни предложения от
първа група по ал. 1 получават исканото финан
сиране в пълен размер.
(3) Класираните конкурсни предложения от
втора група по ал. 1 получават исканото фи
нансиране, намалено с 10-процентни пункта до
изчерпване на определеното за конкурсния кръг
финансиране.
(4) Ако след разпределяне на определеното за
конкурсния кръг финансиране по ал. 3 останат
свободни средства, те се предоставят на класи
раните конкурсни предложения от трета група
по ал. 1 до тяхното изчерпване, като предвари
телно исканото финансиране от кандидатите се
намалява с 15-процентни пункта.
Чл. 35. (1) Специализираните предприятия,
чиито конкурсни предложения по чл. 33, ал. 3 и
чл. 34, ал. 3 и 4 получават редуцирано финансира
не, преди сключване на договора за финансиране
задължително преработват бюджета си, като
се конкретизират и определят разходите, които
ще бъдат покрити с получаваното редуцирано
финансиране.
(2) При изготвяне на коригирания бюджет
специализираните предприятия по ал. 1 използ
ват нормативната база на първоначалния си
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бюджет. При наличието на оферти или други
източници на уместна информация с по-благо
приятни условия те могат да се използват при
изготвяне на коригирания бюджет.
Чл. 36. Финансирането, останало неизползвано
след разпределенията по чл. 33, ал. 3 и чл. 34,
ал. 4, се насочва за финансиране на други про
грами и проекти.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСК А
НАСОЧЕНОСТ
Раздел І
Предназначение на финансирането за проекти
със стопанска насоченост
Чл. 37. (1) Финансирането на конкурсни пред
ложения със стопанска насоченост се отпуска на
кандидатстващите специализирани предприятия
за осъществяване на инвестиционни проекти,
които водят до:
1. оборудване и разкриване на нови работни
места;
2. преоборудване на действащи работни места;
3. подобряване на конкурентните възможности;
4. финансово стабилизиране;
5. завоюване на нови пазарни позиции;
6. технологичното обновяване и организаци
онното усъвършенстване на стопанската дейност.
(2) Когато се разкриват и оборудват работни
места, трябва да се имат предвид следните оп
ределения и разяснения:
1. работно място е помещение, цех, стая на
машина, съоръжение или друго подобно тери
ториално определено място в предприятието,
където работникът или служителят по указание
на работодателя полага труда си в изпълнение
на задълженията по трудовото правоотношение
(съгл. допълнителни разпоредби, § 1, т. 4 от Ко
декса на труда);
2. разкриване и оборудване на ново работно
място е налице, когато работното място може да
се обособи (определи самостоятелно), а използ
ваното за него оборудване допълва и надгражда
съществуващата материално-техническа база
независимо от това, дали се внедрява нова, или
се използва от специализираното предприятие
съществуваща вече технология;
3. преоборудване на действащо работно място
е налице, когато оборудването на действащото
работно място се демонтира и замества с ново,
по-производително, по-качествено, без да се
променя предназначението на работното място;
4. когато оборудването на действащо работно
място се демонтира и замества с ново оборудване,
с помощта на което ще се произвежда нов продукт
или ще се предлага нова услуга, в резултат на
което ще се промени неговото предназначение,
се приема, че се разкрива ново работно място,
водещо до подмяна на стара материално-техни
ческа база с нова;
5. подмяната на отделни части от оборудва
нето на действащо работно място, с което не се
нарушава неговата системна цялост, но се подо
бряват определени качествени и/или количествени
характеристики на използваната технология или
на получаваните резултати, не се счита за пре
оборудване на действащо работно място.
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(3) Реализацията на инвестиционните проекти
по ал. 1 трябва да е насочена към подобрява
не на съществуващата или създаване на нова
производствена материално-техническа база, в
т.ч. и чрез изграждане на нови производствени
линии, чрез подобряване на производствената
инфраструктура, на вътрешнозаводския транспорт
и комуникациите, с което да се осигури пови
шаване на производителността на труда и/или
намаляване на себестойността, и/или повишаване
на качеството на произвежданата продукция и
предлаганите услуги.
(4) С предимство се ползват специализираните
предприятия, имащи доказан управленски капа
цитет, позволяващ целенасочено и целесъобразно
усвояване на получаваното финансиране. Оцен
ката за управленския капацитет на ръководния
екип на предприятието се определя въз основа
на съществуващото финансово състояние и ефек
тивността в развитието на специализираното
предприятие и се отчита по чл. 49, ал. 2.
Чл. 38. (1) При осъществяване на инвестици
онен проект, свързан с оборудване и разкриване
на едно ново работно място по смисъла на чл. 37,
ал. 2, т. 2 и 4, на което ще се наеме лице с трайни
увреждания извън списъчния състав на кандидата,
той се освобождава от задължението да осигури
собствено участие по чл. 45, ал. 2.
(2) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на
едно ново работно място, на което ще се наеме
лице с трайни увреждания, което е регистрирано
като безработно в Дирекция „Бюро по труда“ към
датата на сключване на договора за финансиране
с АХУ и към същата дата не е било включено
в списъчния състав на кандидата за последните
12 месеца, той се освобождава от задължението
да осигури собствено участие по чл. 45, ал. 2, а
исканото от него финансиране може да се увеличи
с 6 на сто от размера на обявената максимална
стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(3) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на две
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав на
кандидата, той се освобождава от задължението
да осигури собственото участие по чл. 45, ал. 2, а
исканото от него финансиране може да се увеличи
с 3 на сто от размера на обявената максимална
стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(4) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на две
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав
на кандидата, при което едно от наетите лица е
регистрирано като безработно в Дирекция „Бюро
по труда“ към датата на сключване на договора
за финансиране с АХУ и към същата дата не е
било включено в списъчния състав на кандидата
за последните 12 месеца, той се освобождава от
задължението да осигури собственото участие по
чл. 45, ал. 2, а исканата от него субсидия може
да се увеличи с 10 на сто от размера на обяве
ната максимална стойност на финансирането за
конкурсния кръг.
(5) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на
две нови работни места, на които ще се наемат
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лица с трайни увреждания извън списъчния със
тав на кандидата, които са регистрирани като
безработни в Дирекция „Бюро по труда“ към
датата на сключване на договора за финансиране
с АХУ и към същата дата не са били включени
в списъчния състав на кандидата за последните
12 месеца, той се освобождава от задължението
да осигури собственото участие по чл. 45, ал. 2, а
исканото от него финансиране може да се увеличи
с 13 на сто от размера на обявената максимална
стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(6) При осъществяване на инвестиционен про
ект, свързан с оборудване и разкриване на три
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав на
кандидата, той се освобождава от задължението
да осигури собственото участие по чл. 45, ал. 2, а
исканото от него финансиране може да се увеличи
с 8 на сто от размера на обявената максимална
стойност на субсидията за конкурсния кръг.
(7) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на три
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав
на кандидата, при което едно от наетите лица е
регистрирано като безработно в Дирекция „Бюро
по труда“ към датата на сключване на договора
за финансиране с АХУ и към същата дата не е
било включено в списъчния състав на кандидата
за последните 12 месеца, той се освобождава от
задължението да осигури собственото участие
по чл. 45, ал. 2, а исканото от него финансиране
може да се увеличи с 16 на сто от размера на
обявената максимална стойност на финансирането
за конкурсния кръг.
(8) При осъществяване на инвестиционен про
ект, свързан с оборудване и разкриване на три
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав
на кандидата, при което две от наетите лица са
регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро
по труда“ към датата на сключване на договора
за финансиране с АХУ и към същата дата не са
били включени в списъчния състав на кандидата
за последните 12 месеца, той се освобождава от
задължението да осигури собственото участие
по чл. 45, ал. 2, а исканото от него финансиране
може да се увеличи с 18 на сто от размера на
обявената максимална стойност на финансирането
за конкурсния кръг.
(9) При осъществяване на инвестиционен про
ект, свързан с оборудване и разкриване на три
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав на
кандидата, всички от които са регистрирани като
безработни в Дирекция „Бюро по труда“ към
датата на сключване на договора за финансиране
с АХУ и към същата дата не са били включени
в списъчния състав на кандидата за последните
12 месеца, той се освобождава от задължението
да осигури собственото участие по чл. 45, ал. 2, а
исканото от него финансиране може да се увеличи
с 24 на сто от размера на обявената максимална
стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(10) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на
три нови работни места, на две от които ще
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се наемат лица с трайни увреждания по реда
на ал. 3, 4 и 5, а на третото място ще се наеме
лице с трайни увреждания от списъчния състав,
кандидатът осигурява 1/3 от задължителното
собствено участие по чл. 45, ал. 2.
(11) Когато при условията на ал. 10 на третото
разкрито ново място ще се наеме здраво лице
извън списъчния състав, кандидатът осигурява
2/3 от задължителното собствено участие по
чл. 45, ал. 2, а в случай че се преназначи здраво
лице от списъчния състав, осигурява цялото
задължително собствено участие.
(12) Когато на разкриваните работни места
ще се наемат лица с трайни увреждания, във
формуляра се посочва:
1. техният брой и степента на увреждането
им: от 50 % до 70 % трайно намалена работо
способност; от 71 % до 90 % трайно намалена
работоспособност; над 90 % трайно намалена
работоспособност;
2. продължителността на работния ден;
3. времетраенето на упражнявания труд през
годината – целогодишно или сезонно;
4. броят на лицата с трайни увреждания от
списъчния състав и извън списъчния състав на
персонала;
5. броят на лицата с трайни увреждания извън
списъчния състав на персонала, регистрирани
като безработни в Дирекция „Бюро по труда“
към датата на сключване на договора за финан
сиране с АХУ.
Чл. 39. (1) При изпълнение на инвестиционен
проект, свързан с преоборудване на действащо
работно място по смисъла на чл. 37, ал. 2, т. 3,
ако кандидатът може еднозначно да докаже, че
всичките активи (без обзавеждането) на това
действащо работно място имат отчетен срок на
използване към датата на подаване на конкурсните
предложения, който превишава 1,5 пъти установе
ните норми в чл. 55 от Закона за корпоративното
подоходно облагане за всеки актив поотделно, той
може да ползва следните преференции:
1. ако назначи лице с трайни увреждания от
списъчния състав на специализираното предпри
ятие, трябва да осигури задължително собствено
участие по чл. 45, ал. 2, намалено с 25 на сто;
2. ако назначи лице с трайни увреждания
извън списъчния състав на специализираното
предприятие, трябва да осигури задължително
собствено участие по чл. 45, ал. 2, намалено с
50 на сто;
3. ако назначи лице с трайни увреждания
извън списъчния състав на специализираното
предприятие, което е регистрирано като безра
ботно в Дирекция „Бюро по труда“ към датата
на сключване на договора за финансиране с
АХУ и към същата дата не е било включено в
списъчния състав на специализираното предприя
тие за последните 12 месеца, трябва да осигури
задължително собствено участие по чл. 45, ал. 2,
намалено със 75 на сто.
(2) За всяко следващо лице, назначено на пре
оборудвано действащо работно място при усло
вията на ал. 1, т. 1, намалението от 25 на сто се
увеличава последователно с по 5 процентни пункта.
(3) За всяко следващо лице, назначено на
преоборудвано действащо работно място при
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условията на ал. 1, т. 2, намалението от 50 на сто
се увеличава последователно с по 10 процентни
пункта.
(4) За всяко следващо лице, назначено на
преоборудвано действащо работно място при
условията на ал. 1, т. 3, намалението от 75 на сто
се увеличава последователно с по 15 процентни
пункта.
(5) Когато на преоборудваните работни мес
та по ал. 1 се назначават едновременно лица
с трайни увреждания от списъчния състав, от
извънсписъчния състав и безработни лица, ре
гистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ към
датата на сключване на договора за финансиране
с АХУ и към същата дата не са били включени в
списъчния състав на специализираното предпри
ятие за последните 12 месеца, намалението на
задължителното собствено участие по чл. 45, ал. 2
се извършва въз основа на общ коефициент. Об
щият коефициентът се изчислява, като за базово
намаление се определя това, което се полага за
лице с най-високо намаление. Величината на
това намаление се увеличава със стойностите,
определени за всяко следващо лице по ал. 2, 3
и 4, до достигане на 100 на сто намаление на
собственото участие по чл. 45, ал. 2.
(6) Когато на преоборудваните работни места
по ал. 1 ще се наемат лица с трайни увреждания,
във формуляра се посочва:
1. техният брой и степента им на уврежда
не: от 50 % до 70 % трайно намалена работо
способност; от 71 % до 90 % трайно намалена
работоспособност; над 90 % трайно намалена
работоспособност;
2. продължителността на работния ден;
3. времетраене на упражнявания труд през
годината – целогодишно или сезонно;
4. броят на лица с трайни увреждания от
списъчния състав и извънсписъчния състав на
персонала;
5. броят на лицата с трайни увреждания от
извънсписъчния брой на персонала, регистрирани
като безработни в Дирекция „Бюро по труда“
към датата на сключване на договора за финан
сиране с АХУ.
Чл. 40. (1) Кандидатът трябва да осигури
заетост на работните места по чл. 38 и 39 наймалко за период от три години при нормална
продължителност на работното време. Изпълне
нието на това задължение се удостоверява чрез
сключен трудов договор с приложена длъжностна
характеристика на работното място, а когато се
наемат лица с трайни увреждания – и решение
на ТЕЛК/НЕЛК.
(2) Когато за разкриваните и оборудвани нови
работни места или преоборудваните действащи
работни места не се ползват преференциите по
чл. 38 и 39, осигурената заетост е за 2 години при
нормална продължителност на работното време.
(3) Ако продължителността на работното вре
ме на наетите лица по ал. 1 и 2 е по-малка от 8
часа, времето на заетостта на работните места
се увеличава до образуването на общ фонд ра
ботно време, който би възникнал при нормална
продължителност на работното време.
(4) На работните места, които са разкрити
за наемане на лица с трайни увреждания, на
мястото на първоначално наетите лица с трайни
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увреждания впоследствие може да се назначат
други лица с трайни увреждания. Наемането
на новите лица става при условията, предви
дени за първоначално наеманите лица. Когато
новоназначеното лице с трайни увреждания е с
по-ниска степен на намалена работоспособност,
това обстоятелство задължително се оповестява
в АХУ, като се привеждат подходящи аргументи
за извършената замяна.
(5) Специализираните предприятия, които не
спазват разпоредбите на ал. 1, 2 и 3, се отстра
няват от участие в конкурсите на АХУ за три
поредни години.
Раздел II
Специфични изисквания при изготвяне на конкурсните предложения със стопанска насоченост
Чл. 41. (1) Конкурсното предложение със
стопанска насоченост се състои от две съставни
части: инвестиционен бизнес проект и конкурсен
формуляр.
(2) Инвестиционният бизнес проект позволява
да се разкрие целесъобразността, ефективността и
перспективността на инвестиционните намерения
на кандидата. Той се основава на дейности, които
се извършват на два етапа: инвестиционна фаза
и слединвестиционна фаза.
(3) В конкурсния формуляр освен общата ин
формация относно кандидатстващото специали
зирано предприятие се представят резултатите,
процедурите и инвестиционните дейности, с които
се проследява и осигурява осъществяването на
инвестиционния процес.
(4) Неразделна част от конкурсното предло
жение е проектният бюджет.
Чл. 42. (1) Инвестиционният бизнес проект се
разработва съобразно приложение № 4, като се
спазва задължително представената в него струк
тура. Съдържанието на инвестиционния бизнес
проект трябва да бъде достатъчно изчерпателно,
обективно и обосновано, за да даде необходимите
аргументи и доказателства, че проектът е необ
ходим, осъществим, целесъобразен и ефективен.
(2) Попълването на отделните части на ин
вестиционния бизнес проект става съобразно
указанията, изложени в приложение № 4.
(3) Между отделните части на инвестици
онния бизнес проект трябва да има вътрешна
обвързаност; количествените разчети трябва да
са представени ясно и точно, да са обективни и
проследими.
Чл. 43. (1) Инвестиционните бизнес проекти
се оценяват по нетна сегашна стойност.
(2) Инвестиционни бизнес проекти с отри
цателна нетна сегашна стойност се считат за
нецелесъобразни и неефективни, поради което
се третират като недопустими за финансиране.
(3) Инвестиционни бизнес проекти с поло
жителна нетна сегашна стойност, чийто размер
се приближава до величината на статистическа
грешка, се оценяват с нула точки по чл. 49,
ал. 1, т. 2.
(4) Инвестиционни бизнес проекти с поло
жителна нетна сегашна стойност, чийто размер
превишава двукратния размер на исканото фи
нансиране, се определят като нереалистични или
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като неподходящи за финансиране по настоящата
програма. Те се оценяват с нула точки по чл. 49,
ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 44. (1) Формулярът на конкурсното пред
ложение се изготвя съобразно приложение № 5,
като се отчитат приложимите разпоредби на
раздел ІІ. Общи изисквания при изготвяне на
формуляра и бюджета на конкурсните предло
жения и изискванията на чл. 45.
(2) Между наименованието на конкурсното
предложение в инвестиционния бизнес проект
и формуляр трябва да има смислово съвпадение.
(3) Формулираните специфични цели на кон
курсното предложение във формуляра трябва да
съвпадат с целите, формулирани в инвестиционния
проект. Могат да се формулират и по-общи цели,
представящи реализацията на инвестиционния
проект като отделен етап в стратегическото раз
витие на специализираното предприятие.
Чл. 45. (1) Във формуляра се представя кратко
резюме на инвестиционния бизнес проект. В него
кандидатът обосновава постигането на очакваните
резултати и извършването на инвестиционните
дейности.
(2) Във формуляра се определя собственото
участие, чийто размер не може да бъде по-малък
от 10 % от общата сума на инвестиционния проект
при съблюдаване на разпоредбите на чл. 38 и 39.
(3) Определя се и се прави характеристика на
целевата група, която ще се възползва от резул
татите на извършените дейности през инвестици
онната фаза, като се доказва целесъобразността
на нейния избор.
(4) Формулират се очакваните резултати, като
се посочват подходите и механизмите, използвани
за тяхното определяне. Резултатите се групират
по етапи на възникването им:
· резултати от инвестиционната фаза, про
изтичащи непосредствено от осъществяване
на инвестиционните (еднократните) разходи и
създаване на нов или увеличаване стойността
на съществуващ дълготраен актив;
· резултати, получени през слединвестици
онната фаза, произтичащи от използването на
новосъздадения или на подобрения дълготраен
актив;
· отбелязват се очакваните резултати, произ
тичащи от изпълнението на чл. 38 и 39.
(5) Във формуляра се прави класификация на
разкритите нови работни места в зависимост от
различни критерии:
1. работни места, свързани с производството
на нови продукти и услуги;
2. работни места, водещи до увеличаване на
съществуващия капацитет;
3. работни места, на които ще се извършват
дейности по договори за ишлеме;
4. работни места, за чието оборудване са из
ползвани активи, чиято стойност не превишава
5000 лв.
Чл. 46. (1) Неразделна част от конкурсното
предложение е бюджетът, който се изготвя по
образец (приложение № 6).
(2) Бюджетните разходи се групират по ин
вестиционни дейности, определени в т. 6 на фор
муляра. Те трябва да са описани и обосновани
във формуляра.
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(3) Предложения, в чиито бюджети не могат
ясно, точно и еднозначно да се разграничат и
определят разходите, свързани с изпълнението
на предвидените инвестиционни дейности, се
оценяват с нула точки по чл. 49, ал. 2, т. 7.
Чл. 47. (1) Кандидатът писмено уведомява АХУ
за възникнало обстоятелство, изискващо промяна
във величината на един разход за сметка на друг
разход, като посочва причината за промяната.
(2) Когато стойността на изменението на един
разход по ал. 1 е повече от 10 %, за извършването
му трябва да се получи предварително писмено
съгласие от АХУ.
(3) Взаимнокомпенсиращите се разходи по
ал. 1 и 2 се представят в заменителна таблица
по образец.
Раздел ІІІ
Специфични показатели за оценка и класиране
на конкурсните предложения със стопанска
насоченост
Чл. 48. Кандидатите представят за оценка
в АХУ изготвен инвестиционен бизнес проект
(приложение № 4), попълнен конкурсен формуляр
(приложение № 5), бюджет на инвестиционните
дейности (приложение № 6), таблица за оценка на
административното съответствие и допустимост
на конкурсното предложение (приложение № 7),
документи и декларация (приложение № 8).
Чл. 49. (1) За определяне на базовата оценка
по чл. 19 се използват следните специфични по
казатели за оценка на конкурсните предложения:
1. обективност, обоснованост, пълнота и на
деждност на инвестиционния бизнес проект – ин
вестиционният бизнес проект се основава на
съвкупност от обективни данни, характеризиращи
конкретната пазарна ситуация, производственотехнологичните реалности при осъществяване на
инвестиционния бизнес проект, целесъобразността
и перспективността на предложението; между
отделните раздели на инвестиционния бизнес
проект е налице вътрешна обвързаност, последова
телност и логика, съпоставимост и съизмеримост
на разчетната информация; не са допуснати вът
решни противоречия, необосновани повторения,
изкривяващи съдържанието технически грешки;
2. яснота, основателност и проследимост на
разчетните показатели в инвестиционния бизнес
проект – определянето на паричните потоци и
изчисляването на показателите за финансова
оценка са реалистични, надеждни, доказуеми,
основават се на разработен модел за изчисляване,
който позволява да се проследи получаването на
разчетните показатели;
3. точност и пълнота на формуляра – форму
лярът е с попълнени точки и подточки, инфор
мацията в него е ясна и аргументирана, между
отделните точки и подточки е налице обвързаност,
последователност и логика на изложението; не
са допуснати вътрешни противоречия, необос
новани повторения, изкривяващи съдържанието
технически грешки;
4. реалистичност и устойчивост на очакваните
резултати – очакваните резултати от реализа
цията на инвестиционната фаза на конкурсното
предложение са точно и еднозначно определени
и измерими, постижими са в рамките на опре
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деления инвестиционен период (план-графика);
очакваните резултати от реализацията на след
инвестиционната фаза са обосновани, ясно и
точно са определени и постижими;
5. информационна съвместимост между ин
вестиционен бизнес проект и конкурсен форму
ляр – между изложението, предвидените резултати
и представените доказателства в инвестиционния
бизнес проект и проектния формуляр няма не
съответствия и противоречия;
6. пълнота и изчерпателност на инвестицион
ните дейности – предложението включва изчер
пателен списък и подробно описание на всички
взаимносвързани дейности, които предстои да се
извършат през инвестиционната фаза, за всяка
дейност са определени конкретни разходи, чийто
размер и структура се гарантира от разработена
план-сметка, от оферта, специално избрана из
между най-малкото три актуални конкурентни
оферти на доставчици на активи и услуги, от
специализирани справочници и/или други из
точници на уместна информация; изборът на
офертата е обоснован;
7. точност и обективност на бюджета – изготве
ният бюджет точно и ясно отразява планираните
разходи по дейности.
(2) Определя се и допълнителен специфичен
показател – оценка на финансовото състояние
на кандидата, която представлява съчетание от
два показателя – финансов резултат (печалба или
загуба) и коефициент за обща ликвидност. Кое
фициентът за обща ликвидност се определя като
частно между краткотрайните активи (без тези,
които са блокирани под формата на гаранция за
срок, по-дълъг от 12 месеца, или не могат да се
превърнат в парични средства) и краткосрочните
задължения (включващи стойността на дълго
срочните задължения с падеж до една година).
(3) Оценката на финансовото състояние се
диференцира по следния начин:
1. много лошо (когато за последната финансова
година преди годината на кандидатстване финан
совият резултат е загуба, възлизаща на повече
от 33 % от годишния оборот, а коефициентът за
обща ликвидност е по-малък от 50 %, поради
което на кандидата се присъждат нула точки);
2. лошо (когато показателите за загуба и
неликвидност са с по-малки стойности от тези
в т. 1 или вместо неликвидност е налице свръх
ликвидност, показваща значително замразяване
на оборотните средства);
3. допустимо (възможни са различни варианти:
когато единият от показателите е положителен, а
другият с отрицателно значение, съответстващо
на равнището от т. 2, т.е. налице е печалба и
неликвидност или загуба и ликвидност; когато
печалбата се съпровожда от свръхликвидност);
4. близко до нормалното (когато и показателят
с отрицателна стойност е близо – по-малко от
5 %, до нормалното му значение);
5. добро (когато и двата показателя са с поло
жителни стойности, но без запас на устойчивост);
6. много добро (когато и двата показателя
са с положителни стойности и имат запас на
устойчивост).
Чл. 50. (1) При определяне на точките за спе
цифичните показатели по чл. 49, ал. 1 всеки член

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

на комисията по чл. 17, ал. 1 попълва таблицата
по чл. 19, ал. 1, като отчита следните коефициенти
за тежест по специфични показатели:
1. специфичен показател 1 – коефициент 5;
2. специфичен показател 2 – коефициент 4;
3. специфичен показател 3 – коефициент 4;
4. специфичен показател 4 – коефициент 3;
5. специфичен показател 5 – коефициент 3;
6. специфичен показател 6 – коефициент 4;
7. специфичен показател 7 – коефициент 2.
(2) В таблицата по чл. 19, ал. 1 се добавя и
оценката за специфичния показател по чл. 49,
ал. 2. Тя се определя, като за всяко равнище,
следващо нулевото, дефинирано в чл. 49, ал. 3,
т. 1, се прибавят не повече от две точки, за да
се достигне максимумът от 10 точки.
(3) Максималният брой точки, който може
да се присъди на едно конкурсно предложение,
е 110 точки.
Чл. 51. До класиране се допускат само пред
ложенията, чиято сумарна базова оценка е 33 и
повече от 33 точки, получени по всички специ
фични показатели.
Чл. 52. (1) Базовата оценка на допуснатите до
класиране по чл. 51 конкурсни предложения се
увеличава с коефициент, съответстващ на зало
жената приоритетност на избраното направление
за инвестиране.
(2) За разкрити работни места при условията
на чл. 38 коефициентът е:
1. 0,01 за разкрито едно ново работно място, на
което ще се назначи лице с трайни увреждания
извън списъчния състав;
2. коефициентът по т. 1 се увеличава с 0,005
за всяко следващо ново работно място, на което
ще се назначи лице с трайни увреждания извън
списъчния състав, но не повече от общо 10 нови
работни места, в т.ч. и мястото по т. 1;
3. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,002 за всяко работно място, което се разкрива
за изпълняване на поръчки на ишлеме;
4. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,003 за всяко работно място, когато за оборуд
ването му се използват активи със стойност не
повече от 5000 лв.;
5. когато са налице едновременно условията
на т. 3 и 4, се изчислява кумулативно намаление
за съответното място.
(3) За всяко преоборудвано действащо работно
място по чл. 39 коефициентът е:
1. 0,008 за преоборудвано ново работно място,
на което ще се назначи лице с трайни увреждания
извън списъчния състав;
2. 0,004 за преоборудвано ново работно място,
на което ще се назначи лице с трайни увреждания
от списъчния състав;
3. коефициентът по т. 1 се увеличава с 0,004
за всяко следващо ново работно място, на което
ще се назначи лице с трайни увреждания извън
списъчния състав, но не повече от общо 10 нови
работни места, в т.ч. и мястото по т. 1;
4. коефициентът по т. 2 се увеличава с 0,003
за всяко следващо ново работно място, на което
ще се назначи лице с трайни увреждания от
списъчния състав, но не повече от общо 10 нови
работни места, в т.ч. и мястото по т. 1;
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5. когато на преоборудвани работни места
ще се назначават лица извън списъчния и от
списъчния състав по т. 1 и 2, коефициентът за
приоритетност се определя общо за не повече от
10 места, като най-напред се включват местата с
по-високи коефициенти до тяхното изчерпване;
6. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,002 за всяко работно място, което се разкрива
за изпълняване на поръчки на ишлеме;
7. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,003 за всяко работно място, когато за оборуд
ването му се използват активи със стойност не
повече от 5000 лв.;
8. когато са налице условията на т. 6 и 7, се
изчислява кумулативно намаление за съответното
място, участващо в списъка по т. 5.
(4) За всяко разкрито ново работно място за
производство на нови продукти и услуги коефи
циентът е:
1. 0,01, когато на работното място ще се наемат
лица извън списъчния състав;
2. 0,005, когато на работното място ще се
наемат лица от списъчния състав;
3. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,003 за всяко работно място, което се разкрива
за изпълнение на поръчки на ишлеме;
4. не се присъждат коефициентите по т. 1 и 2,
когато за оборудване на разкриваното ново ра
ботно място се използват активи със стойност
не повече от 5000 лв.;
5. когато на работните места по т. 1 ще се
наемат лица с трайни увреждания, към съот
ветния коефициент се добавя и полагащият се
коефициент по ал. 2.
(5) След като се определи полагащият се за
дадено работно място по предходните алинеи
коефициент за приоритетност, той се увеличава
с 3 на сто, когато на работното място ще бъде
назначено лице със степен на увреждане от 71 %
до 90 %, и с 6 на сто, когато степента на увреж
дане е над 90 %.
Чл. 53. Изчислява се общ коригиращ кое
фициент чрез събиране на всички присъдени
коефициенти по чл. 52. За да се получи окон
чателната оценка на конкурсното предложение,
към изчисления общ коригиращ коефициент се
добавя единица и с полученото число се умножава
базовата оценка.
Чл. 54. (1) Допуснатите до класиране конкурс
ни предложения по чл. 51, за които е получена
окончателна оценка по чл. 53, се подреждат по
низходящ ред по величината на окончателната
оценка.
(2) За класираните предложения специали
зи ра н и т е п ред п ри я т и я пол у ча ват иск а но т о
финансиране в пълен размер до изчерпване на
финансирането, определено за конкурсния кръг.
(3) Ако при наличието на двама кандидати
с еднакъв брой точки, единият от тях не може
да получи финансиране по ал. 2 или полученото
финансиране е непълно, с предимство се ползва
специализираното предприятие с по- малък брой
на списъчния състав на персонала си.
(4) Когато след класирането по предходната
алинея специализираното предприятие получава
исканото финансиране в непълен размер и този
размер не е по-малък от половината от исканото
финансиране, на него му се предлага да изготви
нов бюджет съобразно получаваното финансиране.
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При изявено писмено съгласие специализираното
предприятие представя коригирано предложение
в седемдневен срок.
(5) При изготвяне на коригирания бюджет по
предходната алинея се използва нормативната
база, стояща в основата на първоначалния бю
джет. При наличието на оферти или други източ
ници на уместна информация с по-благоприятни
условия за кандидата те могат да се използват
при изготвяне на коригирания бюджет, което се
оповестява в обяснението към него.
Чл. 55. (1) Ако след разпределяне на определе
ното за конкурсния кръг финансиране по чл. 54
остане неизползвана сума и нейният размер е
достатъчно голям, АХУ организира втори кон
курсен кръг за годината.
(2) Срокът за представяне на конкурсните
предложения за новия кръг не може да бъде подълъг от 2 месеца след датата на представяне на
протокола и класирането по чл. 17, ал. 3.
(3) Новият конкурсен кръг се организира
при спазване на условията и реда на настоящата
Методика.
(4) Ако средствата от неизползваното финанси
ране по чл. 54 са недостатъчни, те се пренасочват
за финансиране на други програми и проекти.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ФИНАН
СИРАНИТЕ КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 56. (1) Във връзка с усвояване на предос
тавяното финансиране АХУ извършва периодичен
контрол за срока на сключения договор.
(2) Периодичността на контрола се вписва в
договора за финансиране и зависи от специфи
ката и продължителността на финансираното
конкурсно предложение.
(3) Когато се прилагат разпоредбите на чл. 40,
продължителността на контрола се определя от
продължителността, за която е поето задължение
да се разкрият работните места, като се отчита
и удължението, което би възникнало при работа
с непълна продължителност на работното време.
(4) Контролът започва от момента на сключване
на договора за финансиране, включва периода на
инвестиционната фаза и периода на слединвести
ционната фаза, когато се ползват резултатите от
направената инвестиция, и приключва с изтичане
на срока на договора.
(5) Извършването на контрол от страна на
АХУ може да се възстанови и след приключ
ване на срока на договора за финансиране при
наличието на жалби и сигнали, отнасящи се до
начина на неговото изпълнение, в рамките на
законоустановения давностен срок.
(6) След извършване на контрол се изготвя
констативен протокол, който се съхранява в
АХУ и служи като база за оценка на напредъка
в реализацията на финансираното конкурсно
предложение.
Чл. 57. (1) Когато в резултат на извършен
контрол бъде констатирано неизпълнение на
договорените резултати, АХУ:
1. дава предписание на изпълнителя да от
страни отчетените несъответствия с определен
в констативния протокол срок;
2. в случай че финансирането още не е приклю
чило окончателно, то се спира до отстраняване
на констатираните несъответствия.
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(2) Специализираното предприятие възстано
вява цялото получено финансиране или частта от
него, съответстваща на констатираното неизпъл
нение, ведно със законната лихва при установено
неизпълнение на договорни задължения и/или
установено неизпълнение на дадено с констативен
протокол предписание.
(3) Ако специализираното предприятие не
възстанови в указания срок предявеното за въз
становяване финансиране, то се отстранява от
участие в конкурси на АХУ и едновременно с
това към него се предявява съдебен иск.
Чл. 58. (1) Цялостната отчетност по реализа
цията на конкурсните предложения, получили
финансиране, се осъществява съгласно действа
щото национално законодателство.
(2) Специализираното предприятие изготвя
финансов отчет за изпълнение на конкурсното
предложение (приложение № 9).
(3) Използването и отчетността на собственото
участие става по реда, определен за отчитане на
ползваното финансиране.
(4) Специализираните предприятия представят
до края на първото тримесечие на следващата
година справка по образец за лицата, които са
били наети по чл. 38 и 39 и които са работили
през изтеклата година.
Чл. 59. (1) Във финансовия отчет по чл. 58,
ал. 2 последователно се отразява изпълнението
на предвидените в проекта инвестиционни дей
ности, документално се удостоверява законосъоб
разността и целесъобразността на използваното
финансиране и собственото участие, като се
сравняват заложените в бюджета разходни пера
с фактически постигнатите. Заедно с финансовия
отчет се представя и анализ на постигнатите при
изпълнението на инвестиционните дейности цели
и резултати, като се отбелязва начинът на усвоя
ване на полученото финансиране и собственото
участие и възникналите трудности в този процес.
Отчетът се представя в срок до 2 седмици след
приключване на инвестиционните дейности.
(2) Неразделна част от отчета по ал. 1 са заве
рените от отчитащото се предприятие документи,
върху които се изписва изразът „Вярно с оригинала“,
полага се подписът от ръководителя и се подпе
чатва с печата на отчитащото се специализирано
предприятие, освен ако представеният документ
не е оригинал. Такива са следните документи:
1. първични счетоводни документи, удосто
веряващи направените разходи по утвърдения
проектен бюджет;
2. платежни нареждания и отчети по банковите
сметки (банкови извлечения) за извършени без
касови плащания за услуги и придобити активи;
3. разходни касови ордери за извършени касови
плащания за получени услуги и активи; когато
се извършват касови плащания за доставка на
услуги и активи, допълнително се представя и
фискален касов бон;
4. договорите с доставчици на активи, услуги
и извършване на строително-монтажни работи;
5. приемно-предавателен протокол за доста
вени дълготрайни активи и гаранционна карта,
където е приложимо;
6. инвен тарна к нига на п ри доби т и т е по
инвестиционния проект дълготрайни активи
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с присвоени инвентарни номера; когато при
добити активи са със стойност под прага на
същественост, но по начин на използване имат
характер на дълготрайни активи, те се добавят
към инвентарната книга с допълнителни номера,
които се поддържат до изтичане на договорения
срок на контрол;
7. акт 12 и протокол за приемане на строител
но-монтажните работи с подробни количественостойностни сметки – когато строително-монтаж
ните работи са извършени от специализираното
предприятие;
8. сключени договори с новонаетите и до
пълнителни споразумения или други документи
за преназначените лица на разкритите нови и
преоборудвани работни места;
9. решения на ТЕЛК/НЕЛК, когато новонаети
те и преназначените лица са с трайни увреждания;
график на работното време на разкритите нови
работни места, когато е приложимо;
10. сертификат/и, удостоверение/я или други
документи, удостоверяващи успешно приключи
лото обучение/я;
11. други.
Г л а в а

п е т а

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ К АНДИ
ДАТСТВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ЗА ФИНАНСИРАНЕ С АХУ
Чл. 60. (1) Всеки участник в конкурса по
глава втора „Проекти със социална насоченост“
представя:
1. попълнен конкурсен формуляр по образец
(приложение № 1); формулярът се представя на
хартиен и електронен носител – в 1 оригинал и
2 копия;
2. попълнен подробен бюджет на конкурсно
то предложение по образец (приложение № 2);
бюджетът се представя на хартиен и електронен
носител – в 1 оригинал и 2 копия;
3. попълнена таблица за оценка на адми
нистративното съответствие и допустимост на
конкурсното предложение (приложение № 3),
която се представя с оригинала на формуляра;
4. оригиналите и копията по т. 1 и 2, както и
изискуемите документи по чл. 61 се представят
в отделни самостоятелни папки; формулярът и
бюджетът могат да се представят на един елек
тронен носител (диск или флашпамет), който се
помества в папка „оригинал“.
(2) Всеки участник в конкурса по глава трета
„Проекти със стопанска насоченост“ представя:
1. изготвен инвестиционен бизнес проект по
образец (приложение № 4) на хартиен и електро
нен носител – в 1 оригинал и 2 копия;
2. попълнен конкурсен формуляр по образец
(приложение № 5); формулярът се представя на
хартиен и електронен носител – в 1 оригинал и
2 копия;
3. попълнен подробен бюджет на конкурсно
то предложение по образец (приложение № 6);
бюджетът се представя на хартиен и електронен
носител – в 1 оригинал и 2 копия;
4. попълнена таблица за оценка на адми
нистративното съответствие и допустимост на
конкурсното предложение (приложение № 7),
която се представя с оригинала на формуляра;
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5. оригиналите и копията по т. 1, 2 и 3, както
и изискуемите документи по чл. 61 се представят
в отделни самостоятелни папки; инвестиционни
ят проект, формулярът и бюджетът могат да се
представят на един електронен носител (диск или
флашпамет), който се помества в папка „оригинал“.
Чл. 61. (1) Всички кандидати по чл. 60 пред
ставят:
1. декларация по образец за липса на публични
задължения (приложение № 8);
2. декларация по образец за получени държавни
помощи, чийто размер не превишава левовата
равностойност на 200 000 евро общо от всички
източници за три данъчни години – текуща да
нъчна година и две предхождащи данъчни години
(приложение № 8);
3. декларация по образец за това, че за кон
курсния проект не е вече получено или не се
очаква да бъде получено безвъзмездно финанси
ране от други източници, включително от други
държавни институции, от национално представени
организации на хора с увреждания, от външни и
други донори (приложение № 8);
4. годишни финансови отчети за последните
три финансови години преди обявяването на кон
курса, в т.ч. и приложенията към тях, и баланси
(отчети за финансовото състояние) и отчети за
приходите и разходите (отчети за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход), само в
случай, че кандидатът не ги е представил или
няма задължението да ги представи в Агенцията
по вписванията в сроковете на представяне на
конкурсното предложение;
5. минимум по три актуални оферти или други
носители на обективна техническа информация
за всеки от придобиваните активи и всяка от
получаваните услуги, включени в бюджета на
предложението; офертите или другите носители
на обективна техническа информация трябва да са
издадени не по-рано от 2 месеца преди датата на
кандидатстване и да са с валидност най-малкото
5 месеца след датата на кандидатстване;
6. декларация за наличието на собственост
върху сградата или на части от нея по образец
(приложение № 8) или копие на договора за наем
и писмено съгласие от собственика за извършване
на предвидените строително-монтажни работи;
7. план-сметки, когато се предвижда извърш
ване на дейности по стопански начин;
8. актове или предписания, съставени от
компетентни органи, изискващи извършването
на дейности по чл. 20, ал. 2, 3 и 4;
9. копия от решенията на ТЕЛК/НЕЛК за
лицата с трайни увреждания, които ще бъдат
наети на работните места, разкривани по инвес
тиционния бизнес проект по глава трета „Проекти
със стопанска насоченост“;
10. снимков материал на обектите, в които се
предвижда да бъдат извършени строително-мон
тажни работи, отразяващ тяхното състояние към
момента на кандидатстване; снимките трябва да
са номерирани и да съдържат наименованието
на отразения върху тях обект.
(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа комисията по чл. 17, ал. 1 може да изиска
от кандидатите и други допълнителни документи,
доказващи и изясняващи конкретни обстоятел
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ства, които се отнасят до целесъобразността,
изпълнимостта и устойчивостта на дейностите,
предвидени в конкурсното предложение.
(3) Когато представяните документи по ал. 1,
т. 5, 6, 7 (с изключение на декларацията), т. 8,
9 и 10 не са оригинални, верността на копието
се удостоверява чрез отбелязване върху него на
израза „Вярно с оригинала“, заверен с подпис
на ръководителя и печат на кандидатстващото
специализирано предприятие.
Чл. 62. Конкурсните предложения по глава
втора „Проекти със социална насоченост“ и глава
трета „Проекти със стопанска насоченост“ могат
да се подават и по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
Чл. 63. (1) Утвърдените кандидати сключват
договор, в който се посочват:
1. размерът на отпуснатата субсидия;
2. срокът на усвояване на субсидията;
3. броят на разкритите работни места по
видове и характер на лицата, които предстои да
бъдат наети на тях;
4. показателите и периодичност за извършване
на контрола;
5. санкциите при неизпълнение на договор
ните условия;
6. сроковете за представяне и съдържанието
на отчета за изпълнение на инвестиционните
дейности;
7. изискуемите документи по чл. 58, ал. 2;
8. други необходими клаузи.
(2) Преди сключване на договора по ал. 1 се
удостоверява липсата на публични задължения
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния про
цесуален кодекс.
(3) Преди сключване на договора по ал. 1
утвърдените за финансиране кандидати предста
вят данни за лицата с трайни увреждания (име
и единен граждански номер), които ще назначат
по чл. 38 и/или чл. 39.
(4) Преди сключване на договора по ал. 1 ут
върдените за финансиране кандидати представят
Декларация: приложение № 3 за обстоятелствата
по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на
хората с увреждания.
Чл. 64. Утвърдената в договора сума се из
плаща на четири транша:
1. 30 % след сключване на договора с АХУ;
2. 40 % след представяне в АХУ на всички
договори, сключени с изпълнителите по проекта,
а при изпълнение по стопански начин – след из
даване на заповед за изпълнение от ръководителя
на специализираното предприятие, в която задъл
жително се посочват звеното (лицата), видовете
дейности и срокът за тяхното изпълнение;
3. 20 % след представяне в АХУ на финансовия
отчет за изпълнение на инвестиционните дей
ности, включващ документите, удостоверяващи и
доказващи изпълнението на утвърдения бюджет,
както и застрахователната полица за сумата,
придобита с финансирането (не се прилага при
реализирани дейности по чл. 20, ал. 5 и 6);
4. 10 % след приемане и утвърждаване от АХУ
на финансовия отчет за изпълнение на конкурс
ното предложение и представяне на сключените
трудови договори с лицата, наети на разкритите
нови работни места и/или преоборудваните
действащи работни места.
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Приложение
1
Приложение
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Оригинал / Копие

Формуляр за кандидатстване
по Методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти,

на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона
за интеграция на хората с увреждания, глава II. Проекти със социална
насоченост

Наименование на
конкурсното предложение:

Съкратено наименование на
специализираното
предприятие/кооперация:

Седалище на
специализираното
предприятие/кооперация:

Компонент 1
Компонент 2
Компонент 3
Компонент 4
Компонент 5

Име на лицето, представляващо
специализираното предприятие/кооперация:

Подпис на лицето, представляващо
специализираното предприятие/кооперация:
Регистрационен номер на
конкурсното предложение
Дата и час на подаване на
конкурсното предложение

2018

№ 1
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А. Обща информация

На заглавната страница на формуляра
 изтрийте „копие“, когато екземплярът е „оригинал“, или изтрийте „оригинал“, когато
екземплярът е „копие“;
 отбележете само компонентите, които ще се изпълняват по конкурсното предложение.
Това става като върху квадратчето на компонента щракнете с левия бутон на мишката два
пъти. В меню Format в подменю Shape Styles маркирайте черното квадратче с мишката.
Компонентите не могат да бъдат повече от три на брой!
1.Официални данни
Пълно
наименование
специализираното предприятие
кооперация:

на

или

Номер на единния идентификацио-нен код
(ЕИК):

Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет – страница:

2. Банкова информация
Титуляр на сметката:
IBAN №:
Банков код:
Име на банката:
Банков клон:
Адрес на банката:
Име(на) на лицето(ата), имащ(и) спесимен:
Длъжност(и) на лицето(ата) със спесимен:

3. Кандидатстващото специализирано предприятие/кооперация е член на
.......................................................................................................................................
(посочва се национално представителната организация /съюз/ на лица с увреждания)
от.............................................................
(коя дата?)

4. Какви са основните дейности на специализираното
предприятие/кооперация, декларирани в Регистър по чл.29, ал.1 от ЗИХУ :
1.__________________________________________________________________
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2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
(Ако има повече дейности, те се добавят допълнително.)

5. Дата на избор/назначаване на действащия ръководен екип на
специализираното предприятие/кооперация:
..............20 г.

Б. Информация за фактическото имуществено и финансово
състояние на кандидатстващото специализирано
предприятие/кооперация
1. Финансови показатели:

Когато за дадена отчетна година липсва исканата информация, се посочва съответната
основателна причина за това!
1.1. Постигнат финансов резултат (печалба/загуба) през последните 3 отчетни (пълни)
година (в хил. лв.). Започва се с най-ранната година:
201 г. ....................
201 г. ....................
201 г. ....................
1.2. Обща ликвидност на специализираното предприятие/кооперация към края на
последната (пълна) отчетна година:
......................................
Общата ликвидност се определя въз основа данни от последния баланс като частно между
краткотрайните активи (без тези, които са блокирани под формата на гаранция за срок по-дълъг
от 12 месеца или не могат да се превърнат в парични средства) и краткосрочните задължения
(включващи стойността на дългосрочните задължения с падеж до една година).

2. Структура на наетите и производствено-административна структура на
специализираното предприятие/кооперация към края на месеца,
предхождащ месеца на обявяване на конкурса:
2.1. Структура на заетите по степен на работоспособност
Общ брой заети в предприятието
в т.ч.:
- наети с до 50% намалена работоспособност
- наети с 50% до 70 % намалена работоспособност
- наети със 71% до 90 % намалена работоспособност
- наети с 91% и повече намалена работоспособност

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

2.2. Структура на заетите по образователна степен
 Наети с висше образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети със средно специално образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети със средно общо образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети с основно образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети с начално образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
2.3. Работещ персонал по подразделения

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
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Посочете съществуващите производствени и други подразделения, тяхното структуриране по
цехове, участъци, звена, складове, дирекции и други, обособени като самостоятелни структурни
(управленски) единици, изпълняващи отделна производствена, управленска или друга функция,
общия брой на заетите в тях и броя на заетите лица с трайни увреждания.
Обозначенията в таблицата са примерни!
При необходимост някои помощни подразделения могат да се обединят в една структурна
единица с наименование "Други подразделения".
Начинът на подреждането на структурните единици се избира от кандидата. За представяне на
всички структурни единици в таблицата се добавят допълнителни редове!
Подразделение/цех/звено/участък

Общ брой наети

Брой наети с трайни
увреждания

Цех І, в т.ч.:
- Подготвителен участък
- Монтажен участък

2.4. Посочете териториалното разположение на самостоятелните производствени и
управленски структурни единици, като ги групирате: по различни сгради, като
отбележите специално сградите с различен адрес; по различни етажи в една сграда, като
специално посочите такива единици, които са технологично обвързани, но са разположени
на различни места в една сграда.

3. Проекти, финансирани от АХУ през последните 3 (три) календарни
години преди датата на подаване на конкурсното предложение
Вид

Кратко наименование
на проекта

1

2

Обща
стойност
на проекта

3

Продължителност

4

Дата на
първо
плащане

5

Дата на
последно
плащане

6

Забележка

7

В кол. 1 се посочва насочеността на проекта – СН (социална насоченост); СтН (стопанска
насоченост). В кол. 7 се отбелязва начинът на приключване на проекта: успешно приключен –
УП, приключен със забележка – ПЗ, неприключен – НП, съгласно издаден констативен
протокол.

В. Информация за конкурсното предложение
4. Обща информация за конкурсното предложението
4.1. Заглавие на конкурсното предложение

Заглавието трябва да бъде достатъчно конкретно и да ориентира към главното предназначение на
конкурсното предложение.

4.2. Цел на конкурсното предложение
Може да се посочат обща и специфични цели, които са с ограничен брой. Очакваните резултати
и планираните дейности и задачи във връзка с реализацията на инвестиционния проект не могат
да се класифицират като цели на конкурсното предложение.
4.3. Размер на субсидията, за която се кандидатства пред АХУ
Обща стойност на предложението:

Размер на исканото

Размер на собственото участие:
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финансиране:
Личният принос не може да бъде по-малък от 5% от общата стойност на конкурсното
предложение!
4.4. Резюме на съдържанието на конкурсното предложение:

Максимум на 1 страница А4 обосновете избора на съответния(те) компонент(и) за кандидатстване, като
посочите как изпълнението на инвестиционния проект ще повлияе на стопанската дейност на
предприятието/кооперацията, в каква степен предвидените мероприятия ще се отразят на работната среда,
на изпълняваните от персонала трудови операции, какво е влиянието на предвидените мероприятия върху
трудовата ангажираност на работещите лица с трайни увреждания.

5. Очаквани резултати:
Попълват се само точките на избраните не повече от три компоненти! За всеки компонент се
отбелязват елементите, по които се предвижда постигането на конкретни резултати.
5.1. Компонент 1:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 1, отбелязани в чл. 20, ал. 2 на Методиката, като
към всеки резултат посочите (където е приложимо) общия брой на засегнатите от него лица и
броя на засегнатите лица с трайни увреждания.
5.2. Компонент 2:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 2, отбелязани в чл. 20, ал. 3 на Методиката, като
към всеки резултат посочите колко лица със специфични увреждания ще могат да се възползват
от него.
5.3. Компонент 3:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 3, отбелязани в чл. 20, ал. 4 на Методиката.
5.4. Компонент 4:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 4, отбелязани в чл. 20, ал. 5 на Методиката, като
към всеки резултат посочите колко лица с трайни увреждания ще участват в предвидените
мероприятия.
5.4. Компонент 5:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 5, отбелязани в чл. 20, ал. 6 на Методиката.

6. Подробна информация за конкурсното предложение:
Максимум 5 страници A4. Представете следната информация:
6.1. Основания за разработване и обосновка на конкурсното предложение:
Посочете причините, които са довели до потребността от разработване на конкурсното
предложение по съответния(те) компонент(и). Обосновете избраните подходи (технически,
технологични, икономически и пр.), чието прилагане ще доведе до трайно решаване на
съществуващите социални проблеми, до постигане на стопанска ефикасност и социална
ефективност, повишена производителност и интензивност на труда, намалено текучество и
заболеваемост на работещия персонал, подобряване на общата работна и хигиенна среда и
микро климата в колектива на специализираното предприятие/кооперация.
6.2. Определяне на очакваните резултати и техните индикатори:
Посочете как описаните в т. 5 очаквани резултати по избраните компоненти се определят от
техническа, архитектурна, икономическа гледна точка. Тук се показва методиката и начинът на
изчисляване на съответните разчетни показатели, които ще послужат като индикатори за
определяне на постигнатите резултати, като се изхожда от обективни, аргументирани нормативи
и норми. Приложените методики, процедури и доказателства трябва да формират ясна, пълна и
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еднозначно определена представа за качеството, целесъобразността и ефективността на
конкурсното предложение.
6.3. Избор на целева група:
Посочете причините за избор на съответния производствен или управленски сектор, територия,
проблемна област от позиция на индивидуалните потребности на заетите лица, които ще се
възползват от предвидените резултати. Информацията не трябва да повтаря, а да допълва
тази, представена в т. 6.1.
6.4. Определяне на наложителните инвестиционни дейности
Изяснете потребността от осъществяване на конкретни дейности, за да се получат определените
в т. 6.2 очаквани резултати и индикатори. Не е допустимо описанието на дейност, за която не
е формулиран очакван резултат! За всяка дейност се определят ресурсите – материални,
нематериални, трудови, както и доставката на услуги, които са необходими за постигане на
конкретните резултати.
6.5. Рискове и тяхното минимизиране
Посочете възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на инвестиционния
проект и получаването на очакваните резултати, и мерките за тяхното предотвратяване и/или
минимизиране.
7. Подробно описание на дейностите
Максимум 5 страници A4. Попълват се само точките, имащи отношение към избраните
компоненти, като последователно се изпълняват следните изисквания:
 Описанието включва дейностите, определени вече в т. 6.4. При необходимост, за по-ясно и
точно представяне на предвидените за изпълнения мероприятия, списъкът на тези дейности
може да се разшири чрез неговата детайлизация, посочвайки поддейности и операции.
 Посочва се мястото - подразделение, звено, участък и т.н., където ще се извършва
конкретната дейност.
 Извършва се подробно съдържателно техническо (технологично) описание на всяка
планирана дейност, на която най-напред се отбелязва приетото вече в т. 6.4 наименование.
 За всяка дейност се определят разходите, необходими за нейното изпълнение. Разходите се
представят в количествено и стойностно изражение като се използват обективни норми,
нормативи, разценки, актуални пазарни цени и др.
 Използваните норми, нормативи, разценки, актуални пазарни цени и пр. трябва да се
основават на избрана оферта или друг носител на обективна информация.
 Обосновава се изборът на канкретната оферта или на част от нея ила на друг носител на
обективна технико-икономическа информация.
 Определя се изпълнителят/подизпълнителят на дейността.
7.1. Дейности по компонент 1:
7.2. Дейности по компонент 2:
7.3. Дейности по компонент 3:
7.4. Дейности по компонент 4:
7.5. Дейности по компонент 5:
7.6. Определяне на необходимостта от провеждане на процедура по Закона за
обществените поръчки. С „Х” се посочва вярното:
ДА
НЕ

БРОЙ 31

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

8. Продължителност и план-график за дейностите

Продължителността на инвестиционния проект не може да бъде повече от 6 (шест) месеца.
Продължителността на инвестиционния проект се отчита в цели месеци, които не се обвързват с конкретни
календарни месеци от годината. Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно време в предлагания
план-график.
План-графикът не трябва да съдържа подробно описание на дейностите, а само техните наименования. Във
връзка с това могат да се използват кратките наименования или ясни и еднозначно определени индекси
(номера) на дейностите, описани в т. 7.


Продължителността на инвестиционния проект ще бъде ___ месеца.
План-график на извършваните дейности

Месец
Месец 1
Месец 2

Дейност

(пример)
Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 1
Подготовка на дейност 3

Място на изпълнение
(пример)
Цех 1

Изпълнител
(пример)
Ръководител

Цех 1

Цех “Помощен”

Приложение № 2
БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на специализираното предприятие/кооперация „……………………
Съставете бюджет за цялата продължителност на проекта в съответствие с подробното описание
на дейностите и план-графика за действие
Наименование на разхода

А
I. Компонент ....
Елемент 1
Дейност (1)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........
Всичко разходи по дейност
(1)

Мерна Коли Единич Стойност
Източник на финансиране Изпълнител
единица чество на цена на разхода Финансиране Собствено учас Оферта
(2 х 3)
от АХУ
тие (4 – 5)
1
2
3
4
5
6
7

0
0
0

0

0

Дейност (2)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
0

Всичко разходи по дейност (2)

0

0

0

Дейност (3)
............................
Общо разходи по елемент 1

0

0

0

0

0

0

Елемент 2
Дейност (4)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
0
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Мерна Коли Единич Стойност
Източник на финансиране Изпълнител
единица чество на цена на разхода Финансиране Собствено учас Оферта
(2 х 3)
от АХУ
тие (4 – 5)
1
2
3
4
5
6
7

Всичко разходи по дейност (4)

0

Дейност (5)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0

Всичко разходи по дейност (5)

0

0

0

0

0

Дейност (6)
............................
Общо разходи по елемент 2

0

0

0

0

0

0

Всичко разходи по компонент ....

0

0

0

II. Компонент ....
Елемент 1
Дейност (7)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
0

Всичко разходи по дейност (7)

0

0

0

Дейност (8)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
0

Всичко разходи по дейност (8)

0

0

0

Общо разходи по елемент 1

0

0

0

Елемент 2
Дейност (7)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
0

Всичко разходи по дейност (7)

0

0

0

Дейност (8)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
0

Всичко разходи по дейност
(8)

0

0

0

Дейност (9)

0

0

0

Общо разходи по елемент 2

0

0

0
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Наименование на разхода

Мерна Коли Единич Стойност
Източник на финансиране Изпълнител
единица чество на цена на разхода Финансиране Собствено учас Оферта
(2 х 3)
от АХУ
тие (4 – 5)
А
1
2
3
4
5
6
7
Всичко разходи по компонент ....
0
0
0
III. Компонент ....
Елемент 1
Дейност (10)
1. Разход за .........
0
2. Разход за ..........
0
Всичко разходи по дейност (10)

0

0

0

Общо разходи по елемент 1

0

0

0

Елемент 2
Дейност (11)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
0

Всичко разходи по дейност (11)

0

0

0

Общо разходи по елемент 2

0

0

0

Всичко разходи по компонент .....

0

0

0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО
КОНКУРСНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛНО ЧИСЛО

0

0

0

База за
сравнение

40000
-40 000 лв.

Не по-малко от 5 %

При изготвяне на бюджета трябва да се имат предвид следните особености и последователност:
1. Разходите се отразяват по отделни компоненти, а вътре в компонентите – по отделни елементи.
2. В рамките на елемента разходите се представят по дейности. Конкретният начин на представяне се определя
от кандидата.
3. Когато една дейност е обвързана с изпълнението на различни компоненти/елементи, общата стойност на
разходите по дейността трябва да е равна на стойността, определена в т. 7 на формуляра.
4. За всеки компонент и елемент се спазват определените лимити по чл. 25 от Методиката.
5. Разходите общо за конкурсното предложение се определят чрез събиране на разходите по трите избрани
компонента.
6. Сумарните стойности на разходите по компоненти и общо за конкурсното предложение трябва да съответ
стват на стойностите, които са обосновани в т. 7 на формуляра, и да имат връзка с оферта (оферти), план-смет
ка или друг независим източник на икономическа информация.
7. В кол. 7 се отбелязва избраният изпълнител, както и номерът на офертата, въз основа на която е определен
конкретният разход. За целта на приложените оферти в горния десен ъгъл се присвоява уникален пореден но
мер, който трябва да е с размери, по-големи от тези на използвания шрифт в офертата.
8. Разликата между полученото финансиране от АХУ и контролното число трябва да бъде нула или отрицателно
число.
9. Когато контролното число за дадено конкурсно предложение е по-малко от обявената максимална субсидия
(във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 10 от Методиката), то се определя предварително и се вписва
на мястото на 40 000!
10 Когато е необходимо, се добавят нови редове, за да се посочат допълнителни разходи, елементи.
11. Неизползваните редове след оформяне на бюджета се изтриват.
При изпълнение на точки 10 и 11 се внимава с включването на новите редове в действащите формули или в
правилното изключване на изтриваните редове от действащите формули!!!
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Приложение № 3
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КОНКУРСНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

1

Предложението е представено в срок.

2
3

Използван е актуалният формуляр за кандидатстване съгласно публикуваното приложение
№ 1 в www.ahu.mlsp.government.bg
Попълнени са всички части, точки и подточки на формуляра за кандидатстване.

4

Текстът на предложението е напечатан на български език.

5

Предложението включва един оригинален екземпляр на формуляра и 2 копия.

6

Изискуемите документите са комплектовани отделно и надлежно.

7

Бюджетът (приложение № 2) е разработен съгласно изисквания формат, сумите са посочени
в левове.
Обособено е собствено участие, което не може да бъде по-малко от 5 % от общата сума
на общия проектен бюджет.
Представен е един оригинален екземпляр на бюджета и 2 копия.

8
9

10 Формулярът за кандидатстване (приложение № 1) и бюджетът (приложение № 2) са
представени и на електронен носител като отделни електронни файлове.
11 Декларация – приложение № 8, е попълнена и с нея се удостоверява:
-	 че кандидатът няма публични задължения към датата на подаване на конкурсното
предложение;
-	 че получените държавни помощи не превишават левовата равностойност на 200 000
евро общо от всички източници за три данъчни години – текуща данъчна година
и две предхождащи данъчни години;
-	 че за конкурсния проект не е вече получено или не се очаква да бъде получено
безвъзмездно финансиране от други източници, включително от други държавни
институции, от национално представени организации на хора с увреждания, от
външни и други донори;
-	 наличието на собственост върху сградата или на части от нея, в която/които ще се
извършват ремонтно-строителни работи – когато е приложимо.
12 Липсват предявени за доброволно плащане санкции по издадени констативни протоколи по
чл. 56, ал. 6 от Методиката или ако е имало, те са платени.
13 Копия от годишните финансови отчети за последните три финансови години преди
обявяването на конкурса, в това число и приложенията към тях, и баланси (отчети за
финансовото състояние) и отчети за приходите и разходите (отчети за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход), заверени с „Вярно с оригинала“, пописани от лицето,
представляващо специализираното предприятие/кооперация, и подпечатани с печата на
предприятието.
Горните документи се представят само в случай, че кандидатът не ги е представил или
няма задължение да ги представи в Агенцията по вписванията в сроковете на представяне
на конкурсното предложение.
14 Кандидатът не е получил финансиране през предходната календарна година с проектно
предложение по глава II.
15 Предложението не е насочено към създаване или подобряване на качествени характеристики
или повишаване на стойността на дълготрайни активи, които се отдават или ще се отдават
под наем.
16 Спазени са условията на чл. 10, ал. 2 от Методиката.
17 Спазени са ограниченията за намалена субсидия, когато назначеният персонал е в състав
до 10 души включително.
18 Исканото финансиране по компоненти 1, 2, 3 и 5 не е по-малко от 25 на сто от обявената
за конкурса стойност на отпусканото финансиране за конкурсно предложение.
19 Исканото финансиране за ремонт на нарушени фасади не е по-голямо от 60 на сто от
обявената за конкурса стойност на отпусканата субсидия за конкурсно предложение (когато
е приложимо).
20 Исканото финансиране по чл. 20, ал. 5, т. 1 не е по-голямо от 200 лв. на ден за лице с
трайни увреждания.
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21 Исканото финансиране по чл. 20, ал. 5, т. 2 не е по-голямо от 150 лв. на ден за лице от
списъчния брой на персонала.
22 Представени са минимум по 3 актуални оферти или други носители на обективна техническа
информация за всеки от придобиваните активи и всяка от получаваните услуги, включени в
бюджета на предприятието, издадени не по-рано от 2 месеца преди датата на кандидатстване
с валидност не по-малка от 5 месеца.
23 Копие на договора за наем и/или писмено съгласие от собственика за извършване на
строително-монтажни работи – когато е приложимо.
24 Представена е план-сметка (когато се предвижда извършване на дейности по стопански
начин), подписана от лицето, представляващо специализираното предприятие/кооперация,
и подпечатана с печата на специализираното предприятие/кооперация.
25 Копие от акта (предписанието), съставен от компетентен орган, изискващ извършването
на дейности по чл. 20, ал. 2, 3 и 4 (ако е приложимо), заверено с „Вярно с оригинала“,
подписано от лицето, представляващо специализираното предприятие/кооперация, и
подпечатано с печата на специализираното предприятие/кооперация.
26 Снимков материал на обектите, в които се предвижда да бъдат извършени строителноремонтни работи, отразяващ тяхното състояние към момента на кандидатстване (където е
приложимо). Снимките са номерирани и съдържат наименованието на обекта.
Приложение № 4
Структура и съдържание на инвестиционния
бизнес проект по глава трета
1. Заглавна страница на инвестиционния
бизнес проект
2. Обосновка на потребността от реализацията
на инвестиционен бизнес проект
3. Маркетингово проучване
4. Производствена програма
5. Логистична програма
6. Оценка на възможните рискове
7. Финансова оценка
8. Приложения
1. Заглавна страница на инвестиционния
бизнес проект.
На нея се посочват наименованието на про
екта, общата стойност на проекта, размерът на
исканото финансиране и собственото участие.
Примери:
· Разширяване на пазарната квота за произ
веждания продукт „А“ с 10 %. Обща стойност на
проекта 90 000 лв., искано финансиране 76 500 лв.;
собствено участие 13 500 лв.
· Повишаване на производителност та на
труда в цех „Х“ с 5�������������������������
 ������������������������
%. Обща стойност на про
екта 28 000 лв., искано финансиране 23 800 лв.,
собствено участие 4200 лв.
· Създаване на мощности за производството
на нов продукт „Д“. Обща стойност на проекта
96 000 лв., искано финансиране 80 000 лв. (мак
симално допустима стойност за предложение,
обявена при откриване на конкурса), собствено
участие 16 000 лв.
2. Обосновка на потребността от реализацията
на предлагания инвестиционен бизнес проект
(не повече от 2 страници).
Основава се на анализ на икономическото
и финансовото състояние на специализираното
предприятие или кооперация. Въз основа на този
анализ трябва да се определи „слабото звено“ в
текущата дейност, да се разкрият възможните
резерви за нейното подобряване и управлението,
да се определят възможните пътища и начини
за преодоляване на съществуващите трудности.

Друга важна насока на анализа може да бъде
разкриването на положителни тенденции в раз
витието на специализираното предприятие или
кооперация с потенциални възможности да се
извлекат по-големи изгоди, ако получат допъл
нителен тласък за разширение и развитие.
От посоченото произтича, че извършването
на анализа в крайна сметка трябва да разкрие
наличието на някакви ресурсни ограничения,
с които се сблъсква даденият кандидат. Като
основно средство за преодоляване на този тип
ограничения трябва да се разглежда реализаци
ята на инвестиционната фаза на инвестиционен
бизнес проект.
Определянето на конкретния подход за прео
доляване на разкритото ограничение и постига
нето на очаквани резултати от инвестиционната
фаза на проекта трябва да се почини на изведена
цел, която трябва да обвързва инвестиционната
и слединвестиционната фаза на инвестиционния
бизнес проект.
3. Маркетингово проучване на възможностите
на предприятието да реализира поставената цел
чрез разработения инвестиционен бизнес проект.
Главното в тази част на инвестиционния биз
нес проект е да се посочат пазарните позиции,
които има специализираното предприятието или
кооперация преди реализацията на инвестици
онната фаза на проекта и очакваното положение
след нейната реализация. Изследването трябва
да бъде насочено към определяне на пазарните
квоти (обема на продажбите) на специализира
ното предприятие и цените на продуктите или
услугите, които то ще предлага на пазара.
Въз основа на данните от този раздел трябва
да се определят очакваните допълнителни положи
телни парични потоци, които ще бъдат генерирани
след реализацията на инвестиционната фаза на
проекта. Тази информация трябва да обхваща
продажбите за целия срок на ефективно използ
ване на придобивания дълготраен актив, който не
трябва да бъде по-кратък от 3 години и по-дълъг
от 5 години. Прогнозните резултати трябва да се
основават на аргументирана динамика в иконо
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мическата конюнктура, на разумни допускания,
обосновани разчетни модели и техники.
Положителните парични потоци са бъдещи
(предстоящи). Определят се без оглед на възмож
ни продажби на кредит и промени в запасите
от продукция и незавършено производство, т.е.
приема се, че всичко произведено се продава в
годината на производството.
При изготвяне на инвестиционния бизнес
проект трябва да се прави строго разграничаване
между дейностите, които специализираното пред
приятие извършва и ще продължава да извършва
и без реализацията на инвестиционната фаза на
проекта, и тези, които ще извършва в бъдеще
само като следствие от изпълнението на инвес
тиционната фаза на проект. Оценка на целесъо
бразността на инвестиционния бизнес проект се
прави само въз основа на резултатите, които ще
се постигнат след изпълнение на инвестиционната
фаза на проекта. В този смисъл положителните
парични потоци трябва да са резултат само от
реализацията на инвестиционната фаза на про
екта, а не от цялата дейност на предприятието,
което ще продължава да функционира и без да се
изпълни разработваното конкурсно предложение.
Когато положителните парични потоци се
планират за цялата дейност на предприятието,
а не само за дейността, произтичаща от реали
зацията на инвестиционния проект, се приема,
че предложението е некоректно и грешно и се
оценява по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 от Методиката
с нула точки.
4. Производствена програма, която е свързана
с определяне на всички разходи, имащи отно
шение към изпълнението на инвестиционния
бизнес проект.
Разходите се делят на еднократни (инвестици
онни) и текущи (слединвестиционни).
Еднок ратните разходи определ ят общата
стойност на проекта в рамките на неговата ин
вестиционна фаза, която се покрива от исканото
финансиране и собственото участие. Към тях се
отнасят плащанията, свързани с придобиването
на дълготрайни активи, с техния монтаж, в т.ч.
строително-монтажните работи и пускането в
експлоатация.
Текущите разходи са свързани с продукцията
или услугите, чието производство се предвижда
да се извърши в слединвестиционната фаза с
придобитите активи след реализацията на инвес
тиционната фаза на проекта. (При продажбата
на тези продукти или услуги се формират поло
жителните парични потоци по т. 3.)
Тези разходи включват разходи за материали,
заплати и осигуровки за сметка на работодате
ля, разходи за услуги, други разходи. На тяхна
основа се определя единичната себестойност
на продукцията или услугата, която може да се
сравнява с продажната цена, определена в раздела
за маркетинговото проучване.
Когато инвестиционния бизнес проект е на
сочен към реализиране на икономии от намаля
ване на себестойността, не се прави сравнение с
продажната цена, а с изходната (съществуващата)
себестойност. Изменението на продажната цена се
включва в разчетите като допълнителен фактор,
който може да усили или намали значимостта
на предвидената икономия на производствените
разходи.
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Въз основа на еднократните разходи и текущи
те разходи се определят отрицателните парични
потоци, които трябва да са съпоставими и съ
измерими, в т.ч. и по години, с положителните
парични потоци.
От рицателните парични потоци също са
бъдещи (предстоящи). Определят се, без да се
прилага счетоводният принцип за текущо начи
сляване. С оглед на това начислените разходи за
материали, заплати, осигуровки и т.н. се приема,
че се плащат в момента на начисляването им.
Разходи за амортизация не се отчитат, защото
като отчитани разходи те не са свързани с дви
жение на парични потоци.
Отрицателните парични потоци трябва да се
обвържат само с осъществяването на дейностите
по проекта, а не на всички дейности на предпри
ятието, което ще продължава да функционира и
без да се изпълни разработеният инвестиционен
бизнес проект.
Когато отрицателните парични потоци се пла
нират за цялата дейност на предприятието, а не
само за дейности, произтичащи от реализацията
на инвестиционната фаза на проект, се приема,
че предложението е некоректно и грешно и се
оценява по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 от Методиката
с нула точки.
Обща бележка по т. 3 и 4. Положителните
и отрицателните парични потоци трябва да се
определят общо по години, а вътре в годините
може да има разбивки по месеци или по триме
сечия, за да се отрази динамиката в развитието
на проекта в слединвестиционната фаза. Всеки
от потоците се приема, че възниква към края
на периода – месеца, тримесечието, годината.
5. Логистична програма, която е свързана
с организация на доставката на оборудването,
материалните запаси и другите елементи за
стартиране и осъществяване на производствената
дейност в слединвестиционната фаза. В тази част
се отбелязват очакваните промени в цените на
доставките, начинът на придобиване на нужните
активи, начинът на заплащане на доставките
(ползване на търговски кредит или наличие на
авансово плащане). Специално внимание трябва
да се обърне на състоянието на складовото сто
панство и движението на складовите наличности,
ако такива се поддържат и имат важно значение
за ефективността на проекта.
6. Оценка на възможните рискове, които биха
могли да възникнат във връзка със:
(1) Заплахите, отнасящи се до създаването на
проектния дълготраен актив, като се разглеждат:
· изпълнимостта на избраната оферта;
· възможните забавяния в сроковете за дос
тавка на предвидените активи;
· възможното изменение в цените на придо
биване на предвидените активи;
· съществуващите спънки при монтажа и
въвеждането в експлоатация на придобиваните
активи, други заплахи.
(2) Заплахите, отнасящи се до реализация на
предвидените дейности в слединвестиционната
фаза. В тази част се анализират заплахите, които
могат да възпрепятстват получаването на про
гнозните парични потоци, в резултат на което
изчислената първоначално положителна нетна
сегашна стойност би се оказала отрицателна. Във
връзка с това се разработват подходи за миними
зиране на възможните отрицателни последици.
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7. Финансова оценка на целесъобразността и ефективността на изготвяния инвестиционен проект.
Тя се определя чрез изчисляването на два показателя:
· основен – нетна сегашна стойност, и
· спомагателен – срок на откупуване на проекта.
При определяне на нетната сегашна стойност се използва коефициент за дисконтиране, изчисляван
при коефициент за възвръщаемост, равен на законния лихвен процент1 към края на месеца, преди
месеца, в който е обявен конкурсът за набиране на предложения за финансиране.
7.1. Изчисляване на нетната сегашна стойност
Таблица 1
Год.

Полож. па
Отриц. парич
рични потоци
ни потоци
1

ДМА

Нетен паричен поток
(1 – 2)

2

Коефициент за
дисконтиране

3

Сегашна стойност
(3 х 4)

4

5

28 000

- 28 000

1.000

-28 000

I

40 000

34 000

6 000

0.909091

5454.54

II

46 000

38 000

8 000

0.826446

6611.57

III

44 000

33 000

11 000

0.751315

8264.46

IV

41 000

29 000

12 000

0.683013

8196.16

V

38 000

27 000

11 000

0.620921

6830.14

Нетна сегашна
+ 7 356.87
стойност
Бележки към таблицата:
· П аричните потоци се вземат в готов вид: положителните – от раздела за маркетингово проучване;
отрицателните – от раздела за производствената програма. (Използваните величини в таблица 1
са примерни!)
· Е днократните отрицателни парични потоци се определят от размера на средствата, които ще
се инвестират в придобиването на дълготрайния актив. В таблицата те са посочени в колона 2
на реда "ДМА".
· Коефициентът за дисконтиране Кд се определя по формулата:
К д = 1/(1 + r)n ,
където:
r е коефициентът за възвръщаемост, равен на законния лихвен процент (в примера той е взет за
равен на 11 %);
n – годината за дисконтиране (варира от 0 за еднократните разходи – покупката на ДМА, до 5).
· Положителната нетна сегашна стойност показва ефективността на разработвания проект и се
използва при определяне на базовата оценка на конкурсното предложение.
О трицателната нетна сегашна стойност е причина за отхвърляне на проекта като неефективен
и нецелесъобразен в съответствие с разпоредбите на чл. 42 от Методиката.
7.2. Определяне на срока на откупуване
Таблица 2
Год.

Непогасена главница от инвестицията

Нетен паричен поток

1

2

I

28 000

6 000

II

22 000

8 000

III

14 000

11 000

IV

3 000

12 000

V
Проектът се откупува за три години и три месеца.
Резултатът се получава, като от непогасената главница се изважда поредният нетен паричен
поток от колонка 3 на таблица 1 (28 000 – 6000 = 22 000). Четвъртата година остава непогасена
главница в размер 3000 лв. За да се определят месеците от последната година, непогасената глав
ница се дели на нетния паричен поток за четвъртата година, а частното се умножава по 12 (месеца)
[3000/12000 х 12].
Този показател се взема предвид, когато при класирането се получат проекти с еднакъв брой
точки. Преимущество ще има проектът с по-кратък срок на откупуване.
8. Приложения. Прилагат се копия от сключени договори, осигуряващи изпълнението на дей
ностите от слединвестиционната фаза, т.е. подкрепящи изчислените парични потоци, както и друга
доказателствена документация.
1
Съгласно член единствен, ал. 1, т. 1 от ПМС № 72 от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по
просрочени задължения в левове и валута законната лихва е равна на основния лихвен процент плюс 10.
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Приложение
5
Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Оригинал / Копие

ФОРМУЛЯР
за кандидатстване по Методика за отпускане на средства за финансиране на
целеви проекти, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл. 28, ал. 2 от
Закона за интеграция на хората с увреждания, глава III. Проекти със стопанска
насоченост
Наименование на конкурсното
предложение:

Съкратено наименование на
специализираното
предприятието/кооперацията:

Седалище на специализираното
предприятието/кооперацията:

Име на лицето, представляващо
специализираното предприятието/кооперацията:

Подпис на лицето, представляващо
специализираното предприятието/кооперацията:

Регистрационен номер на
конкурсното предложение
Дата и час на подаване на
конкурсното предложение

2018 г.

№ 5
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На заглавната страница на формуляра изтрийте „копие“, когато екземплярът е
„оригинал“, или изтрийте „оригинал“, когато екземплярът е „копие“;
1.Официални данни
Пълно наименование на специализираното
предприятие или кооперация:
Номер на единния идентификационен код (ЕИК):

Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет – страница:

2. Банкова информация
Титуляр на сметката:
IBAN №:
Банков код:
Име на банката:
Банков клон:
Адрес на банката:
Име(на) на лицето(ата), имащ(и) спесимен:
Длъжност(и) на лицето(ата) със спесимен:

3. Кандидатстващото специализирано предприятие/кооперация е член на
.......................................................................................................................................
(посочва се национално представителната организация /съюз/ на лица с увреждания)
от.............................................................
(коя дата?)

4. Какви са основните дейности на специализираното предприятие/кооперация,
декларирани в Регистър по чл.29, ал.1 от ЗИХУ:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
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4.__________________________________________________________________
(Ако има повече дейности, те се добавят допълнително.)

5. Дата на избор/назначаване на действащия ръководен екип на
специализираното предприятие/кооперация:
..............20 г.

Б. Информация за фактическото имуществено и финансово
състояние на кандидатстващото специализирано
предприятие/кооперация
1. Финансови показатели:

Когато за дадена отчетна година липсва исканата информация, се посочва съответната основателна
причина за това!

1.1. Постигнат финансов резултат (печалба/загуба) през последните 3 отчетни (пълни) година (в
хил. лв.). Започва се с най-ранната година:
201 г. ....................
201 г. ....................
201 г. ....................
1.2. Получени общо приходи от обичайна дейност през последните 3 отчетни (пълни) години (в
хил. лв.) . Започва се с най-ранната година:
201 г. ....................
201 г. ....................
201 г. ....................
1.3. Получени приходи от продажби на продукция и/или услуги през последните 3 отчетни
(пълни) години (в лева !) . Започва се с най-ранната година:
201 г. ....................
201 г. ....................
201 г. ....................
1.4. Приходи от продажби на ишлеме през последната (пълна) отчетна година (когато има
такива):
 в хил. лв. .....................
 в процент от приходите от продажби на продукция и/или услуги (по т. 1.3) ................
1.5. Сбор от паричните наличности по банкови сметки и касовите наличности, отчетени към 31
декември на съответната година (в лева!) . Започва се с най-ранната година:
201 г. ....................
201 г. ....................
201 г. ....................
1.6. Обща ликвидност на специализираното предприятие/кооперация към края на последната
(пълна) отчетна година:
......................................
Общата ликвидност се определя въз основа данни от последния баланс като частно между
краткотрайните активи (без тези, които са блокирани под формата на гаранция за срок по-дълъг от 12
месеца или не могат да се превърнат в парични средства) и краткосрочните задължения (включващи
стойността на дългосрочните задължения с падеж до една година).

2. Структура на наетите в специализираното предприятие/кооперация към края
на месеца, предхождащ месеца на обявяване на конкурса:
2.1. Структура на наетите по степен на работоспособност
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........................
........................
........................
........................
........................

2.2. Работещ персонал по подразделения

Посочете съществуващите производствени и други подразделения, тяхното структуриране по цехове, участъци,
звена, складове, дирекции и други, обособени като самостоятелни структурни (управленски) единици,
изпълняващи отделна производствена, управленска или друга функция, общия брой на заетите в тях и броя на
наетите лица с трайни увреждания.
Обозначенията в таблицата са примерни!
При необходимост някои помощни подразделения могат да се обединят в една структурна единица с
наименование "Други подразделения".
Начинът на подреждането на структурните единици се избира от кандидата. За представяне на всички структурни
единици в таблицата се добавят допълнителни редове!

Подразделение/цех/звено/участък

Общ брой наети

Брой наети с трайни
увреждания

Цех І, в т.ч.:
- Подготвителен участък
- Монтажен участък

2.3. Посочете териториалното разположение на самостоятелните производствени и управленски
структурни единици, като ги групирате: по различни сгради, като отбележите специално
сградите с различен адрес; по различни етажи в една сграда, като специално посочите такива
единици, които са технологично обвързани, но са разположени на различни места в една
сградата.

3. Проекти, финансирани от АХУ през последните 3 (три) календарни години
преди датата на подаване на конкурсното предложение
Вид

Кратко наименование
на проекта

1

2

Обща
стойност на
проекта

3

Продължителност

4

Дата на
първо
плащане

5

Дата на
последно
плащане

6

Забележка

7

В кол. 1 се посочва насочеността на проекта – СН (социална насоченост); СтН ( стопанска
насоченост). В кол. 7 се отбелязва начинът на приключване на проекта: успешно приключен – УП,
приключен със забележка – ПЗ, неприключен – НП, съгласно издаден констативен протокол.

В. Информация за конкурсното предложение
4. Обща информация за конкурсното предложението
4.1. Заглавие на конкурсното предложение

Заглавието трябва да бъде достатъчно конкретно и да ориентира към главното предназначение на конкурсното
предложение.

4.2. Цел на проекта
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Може да се посочат обща и специфични цели, които са с ограничен брой. Очакваните резултати и планираните
дейности и задачи във връзка с реализацията на инвестиционния проект не могат да се класифицират като цели на
конкурсното предложение.

4.3. Размер на субсидията, за която се кандидатства пред АХУ
Обща стойност на предложението:

Размер на исканото
финансиране:

Размер на собственото
участие:

Задължителният личен принос не може да бъде по-малък от 10 на сто от общата стойност на конкурсното
предложение, освен ако не се ползват преференциите по чл. 38 и чл. 39 от Методиката!

4.4. Резюме на инвестиционния бизнес проект

Посочват се причините за разработване на инвестиционния бизнес проект, избраните подходи (технически,
технологични, икономически и пр.) за решаване чрез проекта на съществуващите проблеми, ефективността на
предвидените управленски решения, перспективността, целесъобразността и устойчивостта на очакваните
резултати.

4.5. Целева група на очакваните резултати от реализацията на проекта:





Прави се характеристика на целевата група, която ще се възползва от резултатите на инвестиционните
дейности, като се доказва целесъобразността на нейния избор от гледна точка на перспективното развитие на
специализираното предприятие.
Посочва се общият брой на лицата, които ще бъдат наети на работните места – нови и преоборудвани,
създадени след изпълнение на инвестиционния бизнес проект (когато е приложимо), като се посочва колко
от тях са с трайни увреждания и колко здрави.
Посочва се броят на работещите лица, чията дейност ще бъде повлияна от реализираните инвестиционни
дейности (когато е приложимо).

5. Очаквани резултати
5.1. Очаквани резултати от реализацията на инвестиционната фаза на проект

Посочват се и се обосновават резултатите, които се очаква да се получат непосредствено след извършване на
инвестиционните (еднократните) разходи, намиращи израз в създаването на нов или увеличен по стойност
дълготраен актив – създадена нова поточна линия, затворен производствен цикъл, увеличен капацитет на даден
производствен участък и т.н. Когато на мястото на стар дълготраен актив (активи) се изгражда нов, се отбелязва
кои активи ще се отпишат и на каква стойност.

5.2. Оборудвани и разкрити нови работни места по чл. 38 от Методиката

Посочва се броят на разкритите нови работни места,съставът на лицата, които ще бъдат наети на тях, и степента
на увреждането им (от 50% до 70% ТНР; от 71% до 90% ТНР, и над 90 % ТНР), като се отбелязва
продължителността на работния ден и продължителността на упражнявания труд през годината - целогодишно
или сезонно. Посочва се колко от тези лица са от списъчния брой на персонала и колко са извън него, колко от
лицата извън списъчния брой на персонала са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” към
датата на сключване на договора за финансиране с АХУ и отговарящи на условията, описани в чл. 38 от
Методиката.

Попълва се само подточката, съответстваща на броя оборудвани и разкрити нови работни
места!
5.2.1. Оборудване и разкриване на едно ново работно място.
5.2.2. Оборудване и разкриване на две нови работни места.
5.2.3. Оборудване и разкриване на три нови работни места.
5.2.4. Оборудване и разкриване на три и повече нови работни места.

Подробно описание се прави само на първите три нови работни места. За четвъртото и следващите нови работни
места се дават общи данни, без да се разграничават по отделни работни места.

5.3. Преоборудвани действащи нови работни места по чл. 39 от Методиката

Посочва се броят на преоборудваните действащи работни места, съставът на лицата, които ще бъдат наети на тях,
и степента на увреждането им (от 50% до 70% ТНР; от 71% до 90% ТНР, и над 90 % ТНР), като се отбелязва
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продължителността на работния ден и продължителността на упражнявания труд през годината - целогодишно
или сезонно. Посочва се колко от тези лица са от списъчния брой на персонала, колко са извън него, колко от
лицата извън списъчния брой на персонала са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” към
датата на сключване на договора за финансиране с АХУ и отговарящи на условията, описани в чл. 39 от
Методиката.

5.3.1. Описание на лицата с трайни увреждания от списъчния състав.
5.3.2. Описание на лицата с трайни увреждания извън списъчния състав.
5.3.3. Описание на лицата с трайни увреждания извън списъчния състав,

които са регистрирани като безработни в Дирекция "Бюро по труда" към датата на сключване на договора за
финансиране с АХУ и отговарящи на условията, описани в чл. 39 от Методиката.

5.4. Структура на разкритите нови работни места, свързани с производството на нови продукти
и услуги
Общ брой открити нови работни места:
.......................................бр.
в т.ч. за:
- наети лица извън списъчния брой:
.......................................бр.
* от тях лица с трайни увреждания:
.......................................бр.
- наети от списъчния брой:
.......................................бр.
* от тях лица с трайни увреждания:
.......................................бр.
- наети лица за производство на ишлеме:
.......................................бр.
- места, чието оборудване е със стойност по-малка от 5 000 лв. за едно работно място:
.......................................бр.

5.5. Очаквани резултати през слединвестиционната фаза

Посочват се резултатите, които се очаква да се постигнат при използване на създадените в инвестиционния
процес дълготрайни активи. Тези резултати – увеличен обем произвеждани продукти/услуги, повишена
производителност на труда, намалена себестойност на произвежданата продукция/услуга и т.н., трябва да
доказват целесъобразността и ефективността на инвестиционните (еднократните) разходи, да аргументират
устойчивостта и перспективността на инвестиционния проект.

6. Подробно описание на инвестиционните дейности
6.1. Потребност от осъществяване на конкретни дейности, осигуряващи постигането на
очакваните резултати, описани и обосновани в т. 5.1.

Обосновава се логическата последователност от дейности и операции, които трябва да се извършат, за да се
постигнат очакваните резултати от инвестиционната фаза на проекта. Не е допустимо описанието на дейност, за
която не е формулиран очакван резултат!

6.2. Пълно представяне и подробно описание на дейностите, които ще бъдат извършени във
връзка с реализацията на инвестиционната фаза на проекта.

Максимум 3 страници A4.

Описанието включва наименование и подробно съдържателно представяне на всяка планирана дейност,
посочена в т. 6.1. При необходимост, за по-ясно и точно представяне на предвидените за изпълнения
дейности техният списък може да се разшири чрез детайлизация на дейностите, посочвайки поддейности и
операции.

Посочва се мястото - подразделение, звено, участък и т.н., където ще се извършва конкретната дейност.
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За всяка дейност се определят разходите, необходими за нейното изпълнение. Разходите се представят в
количествено и стойностно изражение като се използват обективни норми, нормативи, разценки, актуални
пазарни цени и др.
Използваните норми, нормативи, разценки, актуални пазарницени и пр. трябва да се основават на избрана
оферта или друг носител на обективна информация.
Обосновава се изборът на канкретната оферта или на част от нея ила на друг носител на обективна техникоикономическа информация.
Определя се изпълнителят/подизпълнителят на дейността.

6.3. Отбелязва се необходимостта от провеждане на процедура по Закона за обществените
поръчки. С „Х” се посочва вярното:
ДА
НЕ
6.4. Рискове при реализация на инвестиционните дейности и възможности за тяхното
минимизиране.

Посочете възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на дейностите от инвестиционната
фаза на проекта и получаваните във връзка с това очаквани резултати, както и мерките за тяхното
предотвратяване и/или минимизиране.

7. Продължителност на инвестиционната фаза на проекта и план-график за дейностите

Продължителността на инвестиционната фаза на проекта не може да бъде повече от 4 (четири) месеца.
Продължителността на инвестиционния бизнес проект се отчита в цели месеци, които не се обвързват с
конкретни календарни месеци от годината. Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно време в
предлагания план-график.
План-графикът не трябва да съдържа подробно описание на дейностите, а само техните наименования. Във
връзка с това могат да се използват кратките наименования или ясни и еднозначно определени индекси (номера)
на дейностите, описани в т. 6.2.


Продължителността на инвестиционния проект ще бъде ___ месеца.
План-график на извършваните дейности

Месец

Дейност

(пример)
Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 1
Подготовка на дейност 3

Месец 1
Месец 2

Място на изпълнение
(пример)
Администрация
Цех 1
Цех 1
Цех 3

Изпълнител
(пример)
Ръководител
Началник цех
Доставчик
Бригада 2
Приложение № 6

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА ОТ МЕТОДИКАТА
Наименование на специализираното предприятие/кооперация „-----------------------------------------------“
Съставете бюджет за цялата продължителност на проекта в съответствие с подробното описание на
дейностите и план-графика за действие.
Наименование на разхода

А

Вид/
Ко
Модел личе
ство
1

2

Еди
Стойност Източник на финансиране Изпълнител
нична на разхода Субсидия
Собствено
оферта
цена
(1 х 2)
участие
3
4
5
6
7

Дейност 1
Покупка на хардуер и канцеларски машини
– компютри
– принтери

0
0
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Наименование на разхода

А
– копирна машина
Всичко по дейност 1

Вид/
Ко
Модел личе
ство
1

2

ВЕСТНИК
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Еди
Стойност Източник на финансиране Изпълнител
нична на разхода Субсидия
Собствено
оферта
цена
(1 х 2)
участие
3
4
5
6
7
0
0

0

0

0

0

0

0

Дейност 2
Покупка на производствено
оборудване
– апаратура

0

– шприцавтомат

0

– обзавеждане

0

Всичко по дейност 2

0

Дейност 3
Строително-ремонтни работи
– вид на дейността
– разходи за материали

0

– разходи за външни услуги

0

Всичко по дейност 3

0

Дейност 4
Разходи за монтаж

0

Всичко по дейност 4

0

0

0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КОНКУРСНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛНО ЧИСЛО

0

0

0

База за
80 000
сравнение -80 000 лв.

Не по-малко
от 10 %
При изготвяне на бюджета трябва да се имат предвид следните особености и последователност:
1. Разходите се отразяват по отделни дейности.
2. Разходите общо за конкурсното предложение се определят чрез събиране на разходите, определени по
всички дейности.
3. Стойностите на разходите по дейности и общо за конкурсното предложение трябва да съответстват на
стойностите, които са обосновани в т. 6.2 на формуляра, и да имат връзка с оферта (оферти), план-сметка
или друг независим източник на икономическа информация.
4. В кол. 7 се отбелязва избраният изпълнител, както и номерът на офертата, въз основа на която е определен
конкретният разход. За целта на приложените оферти в горния десен ъгъл се присвоява уникален пореден
номер, който трябва да е с размери, по-големи от тези на използвания шрифт в офертата.
5. Разликата между получената обща субсидия за конкурсното предложение и контролното число трябва да
бъде нула или отрицателно число.
6. Когато контролното число за дадено конкурсно предложение трябва да е по-малко от обявената макси
мална субсидия (във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 10 и 40 от Методиката), то се определя
предварително и се вписва на мястото на 80 000!
7. Когато се прилагат разпоредбите на чл. 40 от Методиката и не се дължи никакво задължително собствено
участие, в кол. 6 на края се записва „не по-малко от 0 %“.
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8. Когато се прилагат разпоредбите на чл. 40 и 41 от Методиката и се дължи определено задължително соб
ствено участие, в кол. 6 на края в израза „не по-малко от 10 %“ „10“ се замества с изчисления процент на
задължителното собствено участие.
9. Когато е необходимо, се добавят нови редове, за да се посочат допълнителни разходи, елементи.
10. Неизползваните редове след оформяне на бюджета се изтриват.
При изпълнение на точки 9 и 10 се внимава с включването на новите редове в действащите формули или
в правилното изключване на изтриваните редове от действащите формули!!!
Приложение № 7
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНК А
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КОНКУРСНОТО ПРЕД
ЛОЖЕНИЕ
№

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

1

Предложението е представено в срок.

2

Текстът на предложението е напечатан на български език.

3

Представен е изготвен инвестиционен проект в актуален формат (приложение № 4)
www.ahu.mlsp.government.bg\.....

4

Инвестиционният проект съдържа всички раздели, съгласно определената методика
са изчислени нетна сегашна стойност и срокът на откупуване.

5

Изчислената нетна сегашна стойност е положителна величина.

6

Предложението включва един оригинален екземпляр на инвестиционния проект и
2 копия.

7

Използван е актуалният формуляр за кандидатстване (приложение № 5).

8

Попълнени са всички части, точки и подточки на формуляра за кандидатстване.

9

Предложението включва един оригинален екземпляр на формуляра и 2 копия.

10

Изискуемите документите са комплектувани отделно и надлежно.

11

Бюджетът (приложение № 6) е разработен съгласно изисквания актуален формат, су
мите са посочени в левове.

12

Обособено е собствено участие, което не може да бъде по-малко от 10 % от общата
сума на общия проектен бюджет (когато е приложимо).

13

Правилно е изчислено собственото участие при прилагане на чл. 38 и 39 от Методиката.

14

Представен е един оригинален екземпляр на бюджета и 2 копия.

15

Инвестиционният бизнес проект (приложение № 4), формулярът за кандидатстване
(приложение № 5) и бюджетът (приложение № 6) са представени и на електронен но
сител като отделни електронни файлове.

16

Декларация (приложение № 8) е попълнена и с нея се удостоверява:
– че кандидатът няма публични задължения към датата на подаване на конкурс
ното предложение;
– че получените държавни помощи не превишават левовата равностойност на
200 000 евро общо от всички източници за три данъчни години – текуща данъчна
година и две предхождащи данъчни години;
– че за конкурсния проект не е вече получено или не се очаква да бъде получено
безвъзмездно финансиране от други източници, включително от други държавни
институции, от национално представени организации на хора с увреждания, от
външни и други донори;
– наличието на собственост върху сградата или на части от нея, в която/които ще
се извършват ремонтно-строителни работи – когато е приложимо.

17

Липсват предявени за доброволно плащане санкции по издадени констативни протоколи
по чл. 56, ал. 6 от Методиката или ако е имало, те са платени.

18

Копия от годишните финансови отчети за последните три финансови години преди
обявяването на конкурса, в това число и приложенията към тях, и балансите (отчетите
за финансовото състояние) и отчетите за приходите и разходите (отчетите за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход), заверени с „Вярно с оригинала“, подписани
от лицето, представляващо специализираното предприятие/кооперация, и подпечатани
с печата на специализираното предприятие/кооперация.
Горните документи се представят само в случай, че кандидатът не ги е представил
или няма задължение да ги представи в Агенцията по вписванията в сроковете на
представяне на конкурсното предложение.

ДА НЕ

БРОЙ 31
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

19

Предложението е свързано с разкриване и/или преоборудване на работни места, на
които се назначават лица с трайни увреждания по чл. 38 и 39 от Методиката.

21

Предложението e за преоборудване на работни места по чл. 39 от Методиката, които
не са финансирани през последните три години (когато е приложимо).

22

Предложението не е насочено към създаване или подобряване на качествени характе
ристики или повишаване на стойността на дълготрайни активи, които се отдават или
ще се отдават под наем.

23

Отчетените за последните три финансови години, преди годината на кандидатстване,
парични наличности по банкови сметки и/или в касата не превишават двукратния
размер на исканата субсидия.

24

Кандидатът не е получил финансиране през предходната календарна година с проектно
предложение по глава III.

25

Спазени са ограниченията за намалена субсидия, когато назначеният персонал е в
състав до 10 души включително.

26

Представени са минимум по 3 актуални оферти или други носители на обективна
техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка от получаваните
услуги, включени в бюджета на предприятието, издадени не по-рано от 2 месеца преди
датата на кандидатстване с валидност най-малко 5 месеца.

27

Копие на договора за наем и писмено съгласие от собственика за извършване на ре
монтно-строителни работи – когато е приложимо.

28

Представена е план-сметка (когато се предвижда извършване на дейности по стопан
ски начин), подписана от лицето, представляващо специализираното предприятие, и
подпечатана с печата на специализираното предприятие/кооперация.

29

Снимков материал на обектите, в които се предвижда да бъдат извършени строител
но-монтажни работи, отразяващ тяхното състояние към момента на кандидатстване
(където е приложимо). Снимките са номерирани и съдържат наименованието на обекта.

ДА НЕ

Приложениe № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният............................................................................................, ЕГН: .........................................................,
(трите имена)
притежаващ л.к. № .........................................., изд. на ..................................... от .......................................................,
управляващ и представляващ ...........................................................................................................................................,
(наименование на кандидата)
вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ……….............................................………………….,
със седалище и адрес на управление ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Размерът на получените държавни помощи от кандидата, който представлявам, не превишава левовата
равностойност на 200 000 евро общо от всички източници за последните три данъчни години – текуща
данъчна година и две предхождащи данъчни години.
2. Кандидатът, който представлявам:
има публични задължения;
няма публични задължения.
(отбелязва се вярното)
3. За конкурсния проект не е вече получено и не се очаква да бъде получено безвъзмездно финансиране от
други източници, включително от други държавни институции, от национално представени организации на
хора с увреждания, от външни и други донори.
*4. Кандидатът, който представлявам, е собственик на сградата или на части от нея, в която/които ще се
извършват ремонтно-строителни работи:
да;
не.
(отбелязва се вярното)
*Приложимо в случаите, когато кандидатстващото лице желае да получи финансиране за извършване на
ремонтно-строителни работи.
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република България.
Дата:

Декларатор .......................................................
(подпис и печат)

0
0

Всичко разходи по дейност (1)

0
0
0

3. Разход за ..........

Всичко разходи по дейност (2)

Дейност (3)

0
0
0
0

1. Разход за .........

2. Разход за ..........

3. Разход за ..........

Всичко разходи по дейност (2)

Дейност (2)

Елемент 2

Общо разходи по елемент 1

0

0

2. Разход за ..........

5

6

0

0

Разлика

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

(к.4-к.7)
9

Вид
10

№, дата
11

Доставчик

Разходен документ

ВЕСТНИК

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Стойност

Фактически изпълнено
Кол-во Ед. цена

Приложение № 9

ДЪРЖАВЕН

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

0

1. Разход за .........

Дейност (2)

0

4

3. Разход за ..........

3

2. Разход за ..........

2

0

1

Стойност

Утвърдено по проект

Мярка Кол-во Ед. цена

1. Разход за .........

Дейност (1)

Елемент 1

I. Компонент .......

А

Наименование на разхода

Финансов отчет към проект № ...........-.......... /..................... по глава втора от Методиката
Наименование на специализираното предприятие .........................................................................................................

С Т Р. 1 0 2
БРОЙ 31

0
0

Всичко разходи по дейност (4)

Дейност (5)

0
0
0

2. Разход за ..........

3. Разход за ..........

Всичко разходи по дейност (1)

0
0
0
0

1. Разход за .........

2. Разход за ..........

3. Разход за ..........

Всичко разходи по дейност (6)

Дейност (6)

0

1. Разход за .........

Дейност (1)

Елемент 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Вид
10

№, дата
11

Доставчик

Разходен документ

ВЕСТНИК

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

(к.4-к.7)

Разлика

ДЪРЖАВЕН

II. Компонент ....

0

0

Всичко разходи по компонент ....

0

0

0

0

0

7

Стойност

0

6

0

5

Кол-во Ед. цена

Фактически изпълнено

Общо разходи по елемент 2

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

0

3. Разход за ..........

4

Стойност

0

3

0

2

2. Разход за ..........

1

Мярка Кол-во Ед. цена

Утвърдено по проект

1. Разход за .........

Дейност (4)

А

Наименование на разхода

БРОЙ 31
С Т Р. 1 0 3

0

Всичко разходи по дейност (7)

0

0
0
0
0

Всичко разходи по дейност (8)

Дейност (10)

Общо разходи по елемент 2

Всичко разходи по компонент ....

0
0

1. Разход за .........

2. Разход за ..........

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Вид
10

№, дата
11

Доставчик

Разходен документ

ВЕСТНИК

Дейност (9)

Елемент 1

III. Компонент ....

0

0

3. Разход за ..........

0

0

0

0

0

0

0

8

(к.4-к.7)

Разлика

ДЪРЖАВЕН

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Стойност

0

6

2. Разход за ..........

5

Кол-во Ед. цена

Фактически изпълнено

1. Разход за .........

Дейност (8)

0

3. Разход за ..........

0

4

Стойност

0

3

0

2

2. Разход за ..........

1

Мярка Кол-во Ед. цена

Утвърдено по проект

1. Разход за .........

Дейност (7)

Елемент 2

Общо разходи по елемент 1

А

Наименование на разхода

С Т Р. 1 0 4
БРОЙ 31

0
0

0

Общо разходи по елемент 2

Всичко разходи по компонент .....

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА

0
0

– договорена/получена субсидия;

– договорено/фактическо собствено участие, което не може да
бъде по-малко от 5 % от общата
стойност на проекта.

в т.ч.:

0

0

Всичко разходи по дейност (11)

0

0

База за
сравнение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

(к.4-к.7)

Разлика
10

№, дата

Неотрицателна
величина

9

Вид
11

Доставчик

Разходен документ

ДЪРЖАВЕН

База за
сравнение

0

0

3. Разход за ..........

0

0

0

0

0

0

7

Стойност

2. Разход за ..........

6

0

5

Кол-во Ед. цена

Фактически изпълнено

1. Разход за .........

Дейност (11)

Елемент 2

0

Общо разходи по елемент 1

4

Стойност

0

3

Всичко разходи по дейност (9)

2
0

1

Мярка Кол-во Ед. цена

Утвърдено по проект

3. Разход за ..........

А

Наименование на разхода

БРОЙ 31
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

0

Всичко разходи (плащания) по
дейност (1)

0
0
0

2. Разход (плащане) за .........

3. Разход (плащане) за .........

Всичко разходи (плащания) по
дейност (2)

0
0
0

2. Разход (плащане) за .........

3. Разход (плащане) за .........

Всичко разходи (плащания) по
дейност (3)

0
0

1. Разход (плащания) за .........

2. Разход (плащане) за .........

6

Ед.
цена

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Стойност

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

(к.4-к.7)

Разлика

9

Вид
10

№, дата

11

Доставчик

Разходен документ

ВЕСТНИК

Дейност (4)

0

1. Разход (плащания) за .........

5

Кол-во

Фактически изпълнено

ДЪРЖАВЕН

Дейност (3)

0

1. Разход (плащания) за .........

Дейност (2)

0

3. Разход (плащане) за .........

4

Стойност

0

3

Ед. цена

2. Разход (плащане) за .........

2

Кол-во

0

1

Мярка

Утвърдено по проект

1. Разход (плащане) за .........

А

Наименование на разхода

Дейност (1)

Приложение № 10

Финансов отчет към проект № ........... – .......... /..................... по глава трета от Методиката
Наименование на специализираното предприятие/кооперация.......................................................................................................................

С Т Р. 1 0 6
БРОЙ 31

0

– договорено/фактическо собствено участие, което не може
да бъде по-малко от 10% от общата стойност на проекта.

5

Кол-во
6

Ед.
цена

0

0

База за
сравнение

0

0

0

7

Стойност

Фактически изпълнено

0

0

0

0

0

8

(к.4-к.7)

Разлика

10

№, дата

Неотрицателна
величина

9

Вид
11

Доставчик

Разходен документ

ДЪРЖАВЕН

Приложениe № 11
ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Наименование на проекта:
2. Специализирано предприятие/кооперация, изпълнител:
3. Име, презиме и фамилия на председател/управител:
4. Адрес на управление:
5. Описание на реализираните дейности по разходи и дата на приключване на всяка от тях:
6. Изменения спрямо утвърдения проект, наложени по обективни причини в хода на изпълнение на дейностите, съгласувани с АХУ:
7. Постигнати конкретни резултати от усвояването на средствата:
8. Разкрити и/или преоборудвани работни места:
9. Основни трудности и предизвикателства, срещнати в хода на изпълнение на проекта (ако има такива):
10. Подпис на собственика и печат:
Дата на изготвяне:
3179

0

– договорена/получена субсидия;

в т.ч.:

База за
сравнение

0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА

4

0

3

Стойност

Всичко разходи (плащания) по
дейност (4)

2

1

Ед. цена

0

Кол-во

Мярка

Утвърдено по проект

3. Разход (плащане) за .........

А

Наименование на разхода

БРОЙ 31
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-498
от 20 февруари 2018 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. Царевец, община Свищов, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3327
ЗАПОВЕД № РД-18-499
от 20 февруари 2018 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. Малък дол, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3328
ЗАПОВЕД № РД-18-500
от 20 февруари 2018 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. Православ, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3329
ЗАПОВЕД № РД-18-501
от 20 февруари 2018 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. Пъстрово, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3330

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-502
от 20 февруари 2018 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. Руманя, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3331
ЗАПОВЕД № РД-18-503
от 20 февруари 2018 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. Целина, община Чирпан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3332
ЗАПОВЕД № РД-18-504
от 20 февруари 2018 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. Блатец, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3333
ЗАПОВЕД № РД-18-505
от 20 февруари 2018 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. Горна Гращица, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3334
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ЗАПОВЕД № РД-18-506
от 20 февруари 2018 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. Долно село, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3335

ЗАПОВЕД № РД-18-510
от 20 февруари 2018 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. Пиперков чифлик, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3339

ЗАПОВЕД № РД-18-507
от 20 февруари 2018 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. Драговищица, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3336

ЗАПОВЕД № РД-18-511
от 20 февруари 2018 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. Полетинци, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3340

ЗАПОВЕД № РД-18-508
от 20 февруари 2018 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. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3337

ЗАПОВЕД № РД-18-512
от 20 февруари 2018 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. Чу
динци, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3341

ЗАПОВЕД № РД-18-509
от 20 февруари 2018 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. Николичевци, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3338

ЗАПОВЕД № РД-18-513
от 21 февруари 2018 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. Горна Студена, община Свищов, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3342
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ЗАПОВЕД № РД-18-514
от 21 февруари 2018 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. Козловец, община Свищов, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3343

ЗАПОВЕД № РД-18-518
от 21 февруари 2018 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
гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3347

ЗАПОВЕД № РД-18-515
от 21 февруари 2018 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. Балканци, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3344

ЗАПОВЕД № РД-18-519
от 21 февруари 2018 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. Изворово, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3348

ЗАПОВЕД № РД-18-516
от 21 февруари 2018 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. Василево, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3345
ЗАПОВЕД № РД-18-517
от 21 февруари 2018 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. Вичово, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3346

ЗАПОВЕД № РД-18-520
от 21 февруари 2018 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. Петлешково, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3349
ЗАПОВЕД № РД-18-521
от 21 февруари 2018 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. Пленимир, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3350
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ЗАПОВЕД № РД-18-522
от 21 февруари 2018 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. Росица, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3351
ЗАПОВЕД № РД-18-523
от 21 февруари 2018 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. Сърнино, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3352
ЗАПОВЕД № РД-18-524
от 22 февруари 2018 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 (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадас
тралната карта и кадастралните регистри за неурба
низираната територия в землището на с. Зорн ица,
община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3353
ЗАПОВЕД № РД-18-525
от 22 февруари 2018 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. Кърланово, община Сандански, област Бла
гоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3354
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ЗАПОВЕД № РД-18-526
от 22 февруари 2018 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 Делчево, община Сандански, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3355
ЗАПОВЕД № РД-18-527
от 22 февруари 2018 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. Царевци, община Аврен, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3356
ЗАПОВЕД № РД-18-528
от 22 февруари 2018 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. Цонево, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3357
ЗАПОВЕД № РД-18-529
от 22 февруари 2018 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. Винарово, община Чирпан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3358

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-530
от 22 февруари 2018 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. Горно Белево, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3359
ЗАПОВЕД № РД-18-531
от 22 февруари 2018 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. Горно ново село, община Братя Даскалови,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3360
ЗАПОВЕД № РД-18-532
от 22 февруари 2018 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. Медово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3361
ЗАПОВЕД № РД-18-533
от 22 февруари 2018 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. Опълченец, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3362

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

ЗАПОВЕД № РД-18-534
от 22 февруари 2018 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. Оризово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3363
ЗАПОВЕД № РД-18-535
от 22 февруари 2018 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. Черна гора, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3364
ЗАПОВЕД № РД-18-536
от 22 февруари 2018 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. Бисер, община Харманли, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3365
ЗАПОВЕД № РД-18-537
от 22 февруари 2018 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. Рогозиново, община Харманли, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3366
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ЗАПОВЕД № РД-18-538
от 23 февруари 2018 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. Бело поле, община Ружинци, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3367

ЗАПОВЕД № РД-18-542
от 23 февруари 2018 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. Циклово, община Бобошево,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3371

ЗАПОВЕД № РД-18-539
от 23 февруари 2018 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. Скомля, община Димово, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3368

ЗАПОВЕД № РД-18-543
от 23 февруари 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Боровица, община Ардино,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3372

ЗАПОВЕД № РД-18-540
от 23 февруари 2018 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. Дворище, община Кюстендил, област Кюс
тендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3369

ЗАПОВЕД № РД-18-544
от 23 февруари 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дойранци, община Ардино,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3373

ЗАПОВЕД № РД-18-541
от 23 февруари 2018 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. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3370

ЗАПОВЕД № РД-18-545
от 23 февруари 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Еньовче, община Ардино,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3374

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-546
от 23 февруари 2018 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. Песнопой, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3375
ЗАПОВЕД № РД-18-547
от 23 февруари 2018 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. Синчец, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
3376
ЗАПОВЕД № РД-18-598
от 28 февруари 2018 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. Държава, община Чирпан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3237
ЗАПОВЕД № РД-18-599
от 28 февруари 2018 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. Златна ливада, община Чирпан, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3238

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

ЗАПОВЕД № РД-18-600
от 28 февруари 2018 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. Средно градище, община Чирпан, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3239
ЗАПОВЕД № РД-18-601
от 28 февруари 2018 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. Яздач, община Чирпан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3240
ЗАПОВЕД № РД-18-602
от 28 февруари 2018 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. Дъбравино, община Аврен, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3241
ЗАПОВЕД № РД-18-603
от 28 февруари 2018 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. Синдел, община Аврен, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3242
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ЗАПОВЕД № РД-18-604
от 28 февруари 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-608
от 28 февруари 2018 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. Величково, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

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. Синьо бърдо, община Роман, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

3243

3247
ЗАПОВЕД № РД-18-605
от 28 февруари 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-609
от 28 февруари 2018 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. Дебелец, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

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. Аспарухово, община Карнобат, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

3244

3248
ЗАПОВЕД № РД-18-606
от 28 февруари 2018 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. Сава, община Дългопол, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-610
от 28 февруари 2018 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. Церковски, община Карнобат, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3249

3245
ЗАПОВЕД № РД-18-607
от 28 февруари 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-611
от 28 февруари 2018 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. Долна Бешовица, община Роман, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

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. Горно Церовене, община Монтана, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

3246

3250
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ЗАПОВЕД № РД-18-612
от 28 февруари 2018 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. Смоляновци, община Монтана,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3251

ЗАПОВЕД № РД-18-616
от 28 февруари 2018 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. Царев дол, община Тутракан,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3255

ЗАПОВЕД № РД-18-613
от 28 февруари 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Белица, община Тутракан,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3252

ЗАПОВЕД № РД-18-617
от 28 февруари 2018 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. Българин, община Харманли,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3256

ЗАПОВЕД № РД-18-614
от 28 февруари 2018 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. Бреница, община Тутракан, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3253

ЗАПОВЕД № РД-18-618
от 28 февруари 2018 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. Овчарово, община Харманли, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3257

ЗАПОВЕД № РД-18-615
от 28 февруари 2018 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. Преславци, община Тутракан,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3254

ЗАПОВЕД № РД-18-619
от 28 февруари 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Орешец, община Харманли,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3258

БРОЙ 31
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ЗАПОВЕД № РД-18-620
от 7 март 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Грамада, община Грамада,
област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3259
ЗАПОВЕД № РД-18-621
от 7 март 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Чупрене, община Чупрене,
област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3260
ЗАПОВЕД № РД-18-622
от 7 март 2018 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. Белеврен, община Средец, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3261
ЗАПОВЕД № РД-18-623
от 7 март 2018 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. Богданово, община Средец, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3262

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-624
от 7 март 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Варовник, община Средец,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3263
ЗАПОВЕД № РД-18-625
от 7 март 2018 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
регистри за неурбанизираната територия в зем
лището на с. Голямо Буково, община Средец,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3264
ЗАПОВЕД № РД-18-626
от 7 март 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дюлево, община Средец,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3265
ЗАПОВЕД № РД-18-627
от 7 март 2018 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Зорница, община Средец,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3266
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ЗАПОВЕД № РД-18-628
от 7 март 2018 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. Кирово, община Средец, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3267
ЗАПОВЕД № РД-18-629
от 7 март 2018 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. Пънчево, община Средец, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3268
ЗАПОВЕД № РД-18-630
от 7 март 2018 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. Светлина, община Средец, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3269
ЗАПОВЕД № РД-18-631
от 7 март 2018 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
гр. Средец, община Средец, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3270

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-632
от 7 март 2018 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. Копиловци, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3271
ЗАПОВЕД № РД-18-633
от 7 март 2018 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. Преколница, община Кюстендил, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3272
ЗАПОВЕД № РД-18-634
от 7 март 2018 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. Горско Косово, община Сухиндол, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3273
ЗАПОВЕД № РД-18-635
от 7 март 2018 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. Равна гора, община Аврен, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3274
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ЗАПОВЕД № РД-18-636
от 7 март 2018 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. Дунавец, община Тутракан, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3275

ЗАПОВЕД № РД-18-640
от 7 март 2018 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. Буковец, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3279

ЗАПОВЕД № РД-18-637
от 7 март 2018 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. Старо село, община Тутракан, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3276

ЗАПОВЕД № РД-18-641
от 7 март 2018 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. Лесковдол, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3280

ЗАПОВЕД № РД-18-638
от 7 март 2018 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. Търновци, община Тутракан,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3277
ЗАПОВЕД № РД-18-639
от 7 март 2018 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. Цар Самуил, община Тутракан, област
Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
3278

86. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 април 2018 г.
3645
149.  –   Българската народна банка на осно
вание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.03.2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36 416
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 948 447
Дълготрайни материални и
нематериални активи
128 581
Други активи
19 178
Депозит в управление „Емисионно“
5 557 747
Всичко активи:
7 690 369
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 253 695
Други пасиви
171 554
Всичко задължения:
3 425 249
Основен капитал
20 000
Резерви
4 353 582
Неразпределена печалба	-108 462
Всичко собствен капитал:
4 265 120
Всичко пасиви:
7 690 369
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
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Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.03.2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
16 917 986
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 732 722
Инвестиции в ценни книжа
24 561 932
Всичко активи:
44 212 640
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
15 247 428
Задължения към банки
12 624 893
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 130 647
Задължения към други депозанти
1 651 925
Депозит на управление „Банково“
5 557 747
Всичко пасиви:
44 212 640
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
3646
95. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Съ
биране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С 180022-091-0000119 от 2.03.2018 г. възлага
на Радуил Тошков Белутов с постоянен адрес
Петрич, ул. Дедеагач № 2А, област Благоевград,
следния недвижим имот: УПИ с идентификатор
55419.6707.3199, намиращ се в с. Панчарево, СО,
област София, район „Панчарево“, целият с площ
644 кв. м, а съгласно документ за собственост
представлява УПИ VI-1417 в кв. 6 по плана на
с. Панчарево, местност Дебело гуно, с площ
600 кв. м, заедно с построената в имота жилищна
сграда с идентификатор 55419.6707.3199.1, с площ
52 кв. м, брой етажи: 2, която е разрушена, с
граници съгласно скица: ул. Падинето, имоти
с идентификатори 55419.6707.717, 55419.6707.2493,
55419.6707.3200 и 55419.6707.718, а съгласно документ
за собственост: Асен Донев, Кирил Божилов и
от две страни – улици.
3493
2. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент: в професионално направление 3.5. Об
ществени комуникации и информационни науки
(Държавните архиви и формирането на Нацио
налния архивен фонд) за нуждите на катедра
„Архивно-документално наследство и културо
номия“ при УниБИТ – един; в професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Архивно-документални
източници за кризите в съвременното общество)
за нуждите на катедра „Архивно-документално
наследство и културономия“ при УниБИТ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документите се подават на адрес:
бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за
справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
3412
620. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
доценти в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Образна
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диагностика“ за нуждите на Катедрата по образна
диагностика: един за база Отделение по образна
диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и
един за база Отделение по образна диагностика
към УМБА Л „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата
по образна диагностика, от 8 до 14 ч., УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/9230 348.
3522
620а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент и двама главни асистенти в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Офталмология“ за нуждите
на Катедрата по офталмология на база Клиника
по очни болести към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул.
Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата по
офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел.
02/9230 234.
3523
620б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Белодробни
болести“ за нуждите на Клиничния център по
белодробни болести, База 1 – Бронхологично от
деление към МБАЛББ „Света София“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Акад.
Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД,
База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36,
тел. 02/80 54 202, от 8,30 до 16 ч.
3524
620в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор и един главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Клинична фармакология и
терапия“ за нуждите на Катедрата по клинична
фармакология и терапия на база Клиника по
клинична фармакология и терапия към УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1527, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, ет. 1, секретариат на
Катедрата по клинична фармакология и терапия,
тел. 02/9432 444.
3525
620г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално на
правление 7.1. Медицина и научна специалност
„Микробиология“ за нуждите на Катедрата по
медицинска микробиология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 1, тел.:
02/951 53 17, 02/917 25 77.
3526
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632. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент на длъжност 0,25 в област на висше образо
вание 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Вътрешни болести“ за нуждите на Катедрата
по клинични и медико-биологични науки към
Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: Враца 3000,
Университетски комплекс, корпус 1, ет. 2, стая
202, тел. 092/64 51 76.
3527
344. – Фармацевтичният факултет при Медицинския университет – София, с решение на
академичния съвет на Медицинския универси
тет – София (протокол № 22 от 27.03.2018 г.), обя
вява конкурси за: професори: в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи
онално направление 7.3. Фармация, по докторска
програма „Фармакоикономика и фармацевтична
регулация“ за нуждите на катедра „Организация
и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София – двама; доценти: в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация,
по докторска програма „Фармакоикономика и
фармацевтична регулация“ за нуждите на кате
дра „Организация и икономика на фармацията“
на Фармацевтичния факултет при МУ – Со
фия – един; в област на висше образование 7. Здра
веопазване и спорт, професионално направление
7.3. Фармация, научна специалност „Аналитична
химия“, като допълнително изискване е канди
датите да притежават специалност „Анализ на
лекарствените продукти“ съгласно чл. 126, ал. 2
от ПУРПНСЗАД на МУ – София, за нуждите на
катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет
при МУ – София – един; главни асистенти: в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация,
докторска програма „Фармакоикономика и фарма
цевтична регулация“ за нуждите на катедра „Ор
ганизация и икономика на фармацията“ на Фар
мацевтичния факултет при МУ – София – един;
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3. Фар
мация, научна специалност „Фармакология (вкл.
фармакокинетика и химиотерапия)“, за нуждите
на катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология“ на Фармацевтичния факултет
при МУ – София – един. В двумесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ кандидати
те могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, София
1000, стая № 125. За справки – тел. 02/987 98 74,
http://mu-sofia.bg/.
3588
22. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално на
правление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, научна специалност „Компютърни сис
теми, комплекси и мрежи“, факултет: ФИТА, ка
тедра „Компютърни науки и технологии“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
3591
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79. – Частно висше у чилище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение
на академичен съвет от 20.03.2018 г. и в съответ
ствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и
атестирането на академичния състав на Колежа
по туризъм и раздел IV, чл. 29 от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурс за редовен професор
в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално на
правление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Икономика и управление
(Конкурентоспособн ост)“, със срок 2 месеца след
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Документи за кандидатстване се подават в рек
тората на колежа, Благоевград, ул. Брегалница
№ 2 (бивше първо ОУ), тел. за връзка: 073/83 56
26; 073/83 06 66.
3485
169. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конку рс
за професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, научна специалност „Ин
форматика (Информационни технологии и при
ложения в образованието и здравеопазването)“, за
нуждите на Лаборатория по телематика при БАН,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „ЧР“ на института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
3589
196. – Институтът по невробиология при
БАН – София, обявява конкурс по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Фармакология“, за нуждите на направление
„Поведенческа невробиология“ за главен асис
тент – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Информа
ция и подаване на документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
блок 23, стая 213, тел. 02/979-2151.
3484
959. – Институтът по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за
академична длъжност доцент за военнослужещ
в област на висшето образование Технически
науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство по научна специалност „Динамика,
балистика и управление полета на летателни
апарати“ – едно място, със срок на подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Института
по отбрана. Упражняването на длъжността, за
която е обявен конкурсът, изисква ниво за дос
тъп до класифицирана информация „Секретно“
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация). Условията на конкурса са обявени
в Заповед № ОХ-245 от 23.03.2018 г. на министъра
на отбраната. Документи и справки в София,
бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21850, 02/92
21821, 02/92 21812, 02/92 21805.
3587
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната про
куратура – Благоевград, срещу разпоредбите на
чл. 32, чл. 66, ал. 2, чл. 87, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпо
реждане с общинско имущество на територията
на община Струмяни, приета с Решение № 270
по протокол № 30 от 24.11.2017 г. на Общин
ския съвет – с. Струмяни, е образувано адм. д.
№ 220/2018 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 11.05.2018 г. от 10 ч.
3514
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната про
куратура – Благоевград, против разпоредбата на
чл. 16, ал. 1, т. 19 от Правилника за организацият а
и дейността на Общинския съвет – гр. Хаджи
димово, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация на Община
Хаджидимово с искане за прогласяването є
за нищожна, алтернативно за отмяната є, е
образувано адм. д. № 259/2018 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.05.2018 г. от 11 ч.
3529
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокура
тура – Благоевград, против чл. 5, ал. 1, т. 13, 14,
17, 21 и 22, чл. 16, ал. 1, т. 11 и 18, чл. 19, ал. 1,
т. 5 от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаи
модействието му с общинската администрация
на Община Благоевград, приет с Решение № 8
по протокол № 3 от заседание на Общинския
съвет – Благоевград, проведено на 27.11.2015 г.,
е образувано адм. д. № 244/2018 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.06.2018 г. от 10,30 ч.
3610
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване по протест на Окръж
ната прокуратура – Враца, с който са оспорени
разпоредбите на раздел IX от Наредба № 16 за
реда за упражняване правата на собственост на
Община Криводол и търговските дружества с
общинско участие, по което е образувано адм. д.
№ 176/2018 г., насрочено за 22.05.2018 г. от 10,30 ч.
3408
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване по протест на Окръжната
прокуратура – Враца, с който са оспорени чл. 53,
ал. 3 и чл. 54 от Наредбата за реда за упражняване
правата на собственост на Община Мездра върху
капитала на търговските дружества, по което е
образувано адм. д. № 152/2018 г., насрочено за
22.05.2018 г. от 10,30 ч.
3618
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Административният съд – Габрово, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по протест с вх. № 437 от 9.03.2018 г. по описа
на съда, подаден от прокурор при Районната
прокуратура – Севлиево, против Наредбата за
овладяване на популацията на безстопанствени
те кучета на територията на община Севлиево,
приета с Решение № 154 от 24.07.2012 г. на Об
щинския съвет – гр. Севлиево, с искане да бъде
прогласена нейната нищожност, във връзка с
което е образувано адм. д. № 53/2018 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 23.05.2018 г. от 11 ч.
3593
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 по препращане от чл. 188 от
АПК обявява, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Кюстендил, с който
се оспорват като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 49, чл. 73, ал. 7 и чл. 87, т. 4 от Наредба
та за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Сапарева
баня, приета с Решение № 3 по протокол № 13
от 17.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Сапа
рева баня, и изменяна многократно, последно
с Решение № 23 от 6.07.2015 г. По протеста е
образувано адм. д. № 111/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил. Делото е
насрочено за 25.04.2018 г. в 10 ч.
3620
Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Сте
фан Янев, подаден против чл. 22, ал. 2 и 3 от
Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимо
действието му с общинската администрация, приет
с Решение № 5 от 26.11.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик. По жалбата е образувано
адм.д. № 291/2018 г. по описа на Административ
ния съд – Пазарджик.
3619
Административният съд – Пловдив, ХVІІ със
тав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 64, ал. 1 от
Наредба № 2 за придобиване, управление и раз
пореждане с общинско имущество, собственост
на Община Садово, приета с Решение № 411,
взето с протокол № 38 от 28.03.2014 г., по което
е образувано адм.д. № 828/2018 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
3508
Административният съд – Силистра, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Силистра, на чл. 5, ал. 1, т. 16, 23,
24, 25, 26 и 27, чл. 22, ал. 1, т. 5 и 7 и чл. 14, ал. 1,
т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – с. Кайнарджа, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

администрация, по което е образувано адм. д.
№ 60/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Силистра.
3595
Административният съд – София-град, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Мартин Ванев Попов,
с която се оспорва чл. 41, ал. 1 от Наредбата за
именуване и преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на памет
ници и художествени елементи на територията на
Столична община, по която е образувано адм. д.
№ 2579/2018 г. по описа на Административния
съд – София-град, VІІІ тричленен състав. Лицата,
за които оспореният акт е благоприятен, могат да
встъпят като страни наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото, както и лица, които
имат правен интерес, могат да се присъединят
към оспорването.
3409
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопро
цесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от Зоя Петкова Стойчева, с която се оспорва
чл. 111 от Наредбата за общинската собственост,
приета с Решение № 210 по протокол № 87 от
14.04.2011 г. на Столичния общински съвет в част
та му относно предвидената възможност актове
за установяване на административни нарушения
да се съставят от кмета на Столична община,
по която е образувано адм.д. № 2485/2018 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ХІХ тричленен състав, насрочено за 4.05.2018 г.
от 13,30 ч. Всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото, без да има право
да иска повтаряне на извършени процесуални
действия.
3507
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпила жалба от Националната
асоциация на строителните предприемачи, с
която се оспорва чл. 4, ал. 1, т. 4 в частта „и
визи за проектиране“, ал. 2 и 3 от същия член
от Наредбата за реда и начина за провеждане на
обществени обсъждания в областта на простран
ственото развитие и устройството на територията
на Столичната община, приета с Решение № 661
по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичния
общински съвет, по която е образувано адм.д.
№ 2707/2018 г. по описа на Административния
съд – София-град, ХХІІІ тричленен състав, на
срочено за 1.06.2018 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
3617
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Адми
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нистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 313/2018 г. по описа на съда по про
тест на Окръжната прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.05.2018 г. от 10 ч. и по което пред
мет на оспорване са чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 124,
ал. 1, изр. 1 от Правилника за организацията
и дейност та на Общинския съвет – гр. Пра
вец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръж
ната прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – гр. Правец, чрез
председателя му.
3594
Велинградският районен съд, четвърти граж
дански състав, съобщава на Бишой Уилиам
Сабер Атта (без данни за ЕГН), без постоянен
и настоящ адрес в Република България, граж
данин на Арабска република Египет, роден на
25.07.1987 г., с неизвестен към момента адрес за
призоваване, че по искова молба с правно осно
вание чл. 49 от СК от Юлия Емилова Геошева с
адрес гр. Своге, кв. Двадесет и едно № 12, ет. 1,
ап. 2, е образувано гр. д. № 182/2018 г. по описа
на Велинградския районен съд и в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на Велинградския районен съд за получаване на
препис от исковата молба и приложенията към
нея в превод на арабски език за писмен отговор
на основание чл. 131, ал. 2 и 3 от ГПК, като се
уведоми за възможността да ползва правна по
мощ, и че ако въпреки публикацията не се яви
в съда, за да получи преписи от исковата молба
и приложенията, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищцата.
3596
Районният съд – Девня, уведомява Исмаил
Салиев Коджабучаклиев, роден на 26.04.1935 г.,
с последен адрес Република Турция, да се яви
в 2-седмичен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ в канцеларията на дело
водството на ГО на РС – Девня, като ответник
по гр. д. № 692/2017 г., заведено от Ферад Ахмед
Ахмед за делба на съсобственост, за връчване
на препис от искова молба с доказателствата.
Ответникът да посочи съдебен адрес или делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3611
Пазард ж ишк и ят районен с ъд у ведом ява
Неврие Мюмюн Елчин, с неизвестен адрес, за
съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с препис от
исковата молба и приложенията като ответница
по гр.д. № 1036/2018 г. с основание на иска чл. 49
от СК, заведено от Фехаметтин Елчин. В дву
седмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ ответницата да се яви в
канцеларията на съда за получаване на съоб
щението, като в противен случай на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК ще є бъде назначен особен
представител.
3592
Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав,
съобщава на Анна Барбара Кичиор, родена на
9.11.1964 г. в Радом, Република Полша, сега с
неизвестен адрес, че в едномесечен срок считано
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в съда и да получи съдебните
книжа като ответница по гр. д. № 2229/2018 г.
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на ПРС, ІІІ бр. състав, заведено от Александър
Петров Чернев с основание развод по чл. 49
от СК, с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
3410
Софийският районен съд, гражданско отделе
ние, 143 състав, призовава Вихра Нинова Попов
ска с последен адрес София, ул Босилеградска
№ 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
7.06.2018 г. в 13,30 ч. като заинтересовано лице по
гр. д. № 17394/2016 г., заведено от Георги Кирилов
Попилиев срещу Общинска служба „Земеделие“.
Лицето да посочи съдебен адрес, в противен слу
чай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
3499
Софийският районен съд, гражданско отде
ление, 143 състав, призовава Атанаска Тодорова
Ангелова с последен адрес София, ул Рояк № 37,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
7.06.2018 г. в 13,30 ч. като заинтересовано лице по
гр. д. № 17394/2016 г., заведено от Георги Кирилов
Попилиев срещу Общинска служба „Земеделие“.
Лицето да посочи съдебен адрес, в противен слу
чай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
3500
Районният съд – гр. Средец, призовава Алек
сандр Наумович Ципис, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 99/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3621

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“
(ББАПБ) – София, на основание чл. 24, ал. 1 от
устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 10.05.2018 г. в 10 ч.
в София, хотел „Централ Хотел Форум“, зала
„Централ“, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет на УС за дейността на ББАПБ
за 2017 г.; 2. приемане на годишния отчет на КС
за дейността на ББАПБ за 2017 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на ББА ПБ за
2017 г.; 4. вземане на решение за освобождаване
от отговорност на членовете на управителния и
контролния съвет за дейността им през целия
мандат; 5. приемане на бюджета на ББАПБ за
2018 г. по представен от УС проект за бюджет; 6.
избор на членове на управителния съвет за нов
мандат; 7. избор на членове на контролния съвет
за нов мандат; 8. овластяване на председателя на
УС на сдружението или упълномощено от него
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лице да подаде всички необходими документи
за обявяване на приетите актове в ЦРЮЛНЦ
при Министерството на правосъдието; 9. други.
На събранието членовете – юридически лица, се
представляват от законните им представители
или от изрично упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно (без нотариална заверка).
Представителите на членовете се легитимират
с изрично писмено пълномощно и документ за
самоличност. Писмените материали във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете в седалището на сдружението в Со
фия, ул. Бесарабия № 114, и в Регионалния офис
в Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път,
кв. Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
3486
3. – Управителният съвет на сдружение „Национална бизнес мрежа“ – София, на основание
чл. 20 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.05.2018 г.
в 14 ч. в София, ул. Лъчезар Станчев № 9, ет. 6,
офис 602, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на сдружението за периода
1.05.2017 – 1.05.2018 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на сдружението за 2017 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
и на председателя на управителния съвет; 4. ос
вобождаване на председателя и на членовете на
управителния съвет и избор на нов председател на
управителния съвет и нов състав на управителния
съвет; 5. промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
присъстващи членове на сдружението.
3664
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Търговска камара „Път на коприната EC – Китай“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2018 г.
в 10 ч. на адрес: София, ул. Маринковица № 11,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава; 2.
откриване на клон в гр. Пекин, КНР; 3. промяна
в състава на управителния съвет; 4. освобож
даване на членове на сдружението и приемане
на нови членове; 5. приемане на програма за
дейността за 2018 г.; 6. приемане на бюджет за
2018 г.; 7. определяне на членски внос за 2018 г.;
8. приемане на Вътрешни правила за контрол и
предотвратяване изпирането на пари и финан
сирането на тероризма.
3665
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Българска федерация на радиолюбителите“
(БФРЛ) – София, свиква на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 3 от устава
на БФРЛ общо събрание на сдружението на
9.06.2018 г. в 12 ч. в хотелски комплекс „Староза
горски минерални бани“ – Мини „Марица-изток“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
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БФРЛ през 2017 г.; 2. приемане на бюджет и насоки
за дейността на БФРЛ за периода 2018 – 2020 г.;
3. избор на нови председател, управителен и кон
тролен съвет на БФРЛ; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3530
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските икономисти оценители в строи
телството и транспорта“, София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 3 от устава на
сдружението с решение на управителния съвет
от 23.03.2018 г. свиква на 10.06.2018 г. в 18 ч. общо
събрание на СБИОСТ, което ще се проведе в
сградата на ул. Мальовица № 4, община „Средец“,
София, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за прекратяване дейността на сдружение
„Съюз на българските икономисти оценители в
строителството и транспорта“; 2. избор на лик
видатор; 3. определяне на срок за ликвидация на
сдружението; 4. други.
3510
26. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост – София, на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава и
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.06.2018 г. в 14 ч. в София, зала „Централ“
на хотел „Форум“ – София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 41, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността на Българ
ската камара на химическата промишленост за
периода юни 2017 г. – юни 2018 г.; 2. отчетен
доклад на контролния съвет за приходите и
разходите на БКХП за 2017 г.; 3. избор на упра
вителен съвет, контролен съвет и председател на
БКХП; 4. приемане на план за работа на БКХП
за 2018 – 2019 г. и бюджет за 2018 г.; 5. други. Ма
териалите, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение в офиса на Камарата – Со
фия 1309, бул. Ал. Стамболийски № 205, ет. 6,
стая 612. Поканват се представители на всички
членове или писмено упълномощени от тях лица
да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 9, ал. 6 от устава на
Камарата и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно – от 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3673
94. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ски клуб Юлен“ – Банско, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя ини
циатива общо събрание на членовете на сдруже
нието на 30.05.2018 г. в 11 ч. в Банско, ул. Пирин
№ 94, в офиса на сдружението, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на УС за 2017 г.; 2.
приемане на доклад за дейността на сдружението
през 2017 г., изготвен на основание чл. 40, ал. 2
от ЗЮЛНЦ; 3. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2017 г.; 4. приемане на
бюджет на сдружението за 2018 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден и на
същото място, при същия дневен ред в 12 ч.,
независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали са на разположение на
членовете в офиса на сдружението.
3501
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7. – Управителният съвет на Таекуон-До клуб
„Фолкън“ – Благоевград, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 28.05.2018 г. в 11 ч. в офиса на клуба в Благо
евград, пл. Георги Измирлиев № 5, при следния
дневен ред: 1. финансов отчет на Таекуон-До клуб
„Фолкън“ за 2017 г.; 2. отчет за спортно-състеза
телната дейност на Таекуон-До клуб „Фолкън“ за
2017 г.; 3. обсъждане и приемане на вътрешния
спортен календар за 2018 г.; 4. обсъждане и прие
мане на проектобюджет за 2018 г.; 5. избор на нов
управителен съвет на Таекуон-До клуб „Фолкън“.
3515
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност
„Туристическо дружество – Брацигово“ на ос
нование чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 25 от устава във
връзка с решение на УС от 12.03.2018 г. свиква
общо събрание на сдружението на 30.05.2018 г. в
18 ч. на адрес: гр. Брацигово, ул. Христо Смир
ненски № 1, в сградата на Младежкия дом, ет. 2
(заседателна зала), при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на сдружението за изтеклия
мандат; 2. промени в устава на сдружението; 3.
избор на нов УС и председател на УС; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 28 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете на адреса на сдружението.
3480
7. – Управителният съвет на Спортен клуб
по вдигане на тежести „Асеневци“ – Велико
Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с
решение от 22.03.2018 г. свиква общо събрание
на 25.05.2018 г. в 18 ч. в залата по вдигане на
тежести на стадион „Ивайло“, ул. Филип Тотю
№ 18, Велико Търново, при следния дневен ред:
1. доклад на УС на СКВТ „Асеневци“ за дей
ността през 2017 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане бюджета
за 2018 г.; 4. други (разни). При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч.
3516
77. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Общински футболен клуб „Локомотив“ – Горна
Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на всички членове на футболния
клуб на 15.05.2018 г. в 11 ч. в Зала 1 на Община
Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5 –
Горна Оряховица, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на ФК „Общински футболен клуб „Локомо
тив“ – Горна Оряховица, за дейността на клуба за
2016/2017 г.; 2. приемане на нови членове на ФК
„Общински футболен клуб „Локомотив“ – Горна
Оряховица; 3. освобождаване на председателя
на УС; 4. освобождаване на членовете на УС; 5.
избор на нови членове на УС; 6. избор на нов
председател на УС.
3590
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Моторел“ – Добринище, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 30.05.2018 г. в 17 ч. в Добринище, ул. Гоце
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Делчев № 7, при следния дневен ред: 1. прием
на нови членове; 2. освобождаване от длъжност
и отговорност на председателя на сдружение
с нестопанска цел „Моторел“; избор на нов
председател; 3. освобож даване от длъж ност
и отговорност на заместник-председателя на
сдружение с нестопанска цел „Моторел“; избор
на нов заместник-председател; 4. освобождава
не от длъжност и отговорност на секретаря на
сдружение с нестопанска цел „Моторел“; избор
на нов секретар; 5. освобождаване от длъжност
и отговорност на касиера на сдружение с не
стопанска цел „Моторел“; избор на нов касиер;
6. освобождаване от длъжност и отговорност на
членове на управителния съвет; избор на нови
членове в управителния съвет; 7. внасяне на
промени в устава на сдружение с нестопанска
цел „Моторел“. Поканват се всички членове или
писмено упълномощени техни представители да
присъстват на общото събрание. Писмените мате
риали са на разположение на членовете съгласно
чл. 24 от устава на сдружението.
3614
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Всички заедно“ – гр. Дупница,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на членовете си на 30.05.2018 г. в 10 ч. в
гр. Дупница, ул. Николаевска № 17, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
сдружението през 2017 г.; 2. приемане промяна
в устава на сдружението; 3. освобождаване от
отговорност за дейността при заеманата от тях
длъжност членовете на УС на сдружението, а
именно: Людмила Василевна Токева, Любов
А лександровна Пешина, Елена А натолиевна
Тасева, Людмила Виталиевна Мантаркова, Алла
Святославовна Върголомова, Светлана Нико
лаевна Синурлийска, Валентина Клейменова;
4. освобож дава от длъжност членове на УС
на сдружението, а именно: Людмила Василев
на Токева, Людмила Виталиевна Мантаркова,
Светлана Николаевна Синурлийска и Валентина
Клейменова; 5. избиране на нов състав на УС на
сдружението със следните членове: Любов Алек
сандровна Пешина, Елена Анатолиевна Тасева,
Алла Святославовна Върголомова, Мая Дими
трова Владимирова, Олга Валентиновна Петрова;
6. избор на председател на УС на сдружението, а
именно: Олга Валентиновна Петрова; избор на
заместник-председател на УС на сдружението, а
именно: Любов Александровна Пешина, и избор
на секретар на сдружението – Елена Анатолиевна
Тасева; 7. разни. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе на 30.05.2018 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3488
51. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД
Елин Пелин“ – гр. Елин Пелин, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава на сдруже
нието и решение на УС от 27.03.2018 г. свиква
отчетно-изборно общо събрание на сдружението
на 19.05.2018 г. в 10 ч. в заседателната зала на
сдружението – гр. Елин Пелин, ул. Н. Вапцаров
№ 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС и финансовото
състояние на сдружението за 2017 г. и мандата; 2.
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отчет на контролния съвет за 2017 г. и мандата;
3. приемане на годишен план за дейността на
сдружението и финансов план (бюджет) за 2018 г.;
4. приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; 5. освобождаване членовете на
УС и КС и снемане от отговорност за тяхната
работа през изтеклия мандат; 6. избиране на нов
УС и КС и техния брой за мандата 2018 – 2022 г.;
7. избор на председател на УС от неговия състав
за мандата 2018 – 2022 г.; 8. избор на председател
на КС от неговия състав за мандата 2018 – 2022 г.;
9. избор на делегати от сдружението за общото
събрание на НЛРС – СЛРБ през 2018 г.; 10. взе
мане на решение за размера на членския внос
за 2018 г.: редовен, встъпителен и намален, и
членския внос за риболовци; 11. разглеждане на
жалби и сигнали от членове на сдружението; 12.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 33, т. 7 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3612
23. – Управителният съвет на Спортен клуб
по баскетбол „Златоград“ – Златоград, на осно
вание чл. 19 и 20 от устава на клуба и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2018 г. в
16,30 ч. в Златоград, ул. Евгения Пачилова № 12,
конферентна зала „Станислав Сивриев“, при след
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на Спортен клуб по баскетбол „Златоград“ за
изминалия период от предишното общо събрание;
2. отчет на контролния съвет на Спортен клуб по
баскетбол „Златоград“ за изминалия период от
предишното общо събрание; 3. промяна в устава
на клуба; 4. избор на ръководни органи на клу
ба; 5. други. При липса на кворум на основание
чл. 23 от устава на клуба и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
3517
1. – Управителният съвет на „Шахматен
клуб“ – Ивайловград, на основание чл. 20, ал. 1,
предл. първо от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 4.06.2018 г. в 17 ч. в сградата
на Детски комплекс – Ивайловград, при след
ния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
„Шахматен клуб“ – Ивайловград, на основание
чл. 12, ал. 1 и 2 от устава на клуба; 2. одобря
ване отчета на УС за дейността на „Шахматен
клуб“ – Ивайловград, за 2017 г. и освобождаване
на председателя и УС на клуба от отговорност; 3.
одобряване отчета на КС на клуба; 4. освобожда
ване на председателя на клуба от заеманата длъж
ност председател на клуба и председател на УС; 5.
освобождаване на досегашните ръководни органи
на „Шахматен клуб“ – Ивайловград – членовете
на УС и КС, от длъжност; 6. избор на членове
на нов УС, на председател и на секретар на УС
на „Шахматен клуб“ – Ивайловград; 7. избор на
членове на нов КС на клуба; 8. приемане на ре
шение за пререгистрация на ЮЛНЦ „Шахматен
клуб“ – Ивайловград, и вписване в регистъра,
воден от Агенцията по вписванията. Регистра
цията за участие в събранието започва с един
час по-рано. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с
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един час по-късно същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
3671
Даниела Тодорова Миронова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Спортен клуб
по ориентиране „Хан Аспарух“ – Нови пазар,
в ликвидация, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.05.2018 г. в 17,30 ч. в
гр. Нови пазар, в залата на НЧ „Христо Ботев“, ул.
Патриарх Евтимий № 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за заличаване от регистрите
на сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Спортен клуб
по ориентиране „Хан Аспарух“ – Нови пазар, в
ликвидация; 2. приемане на отчет на ликвидатора
и освобождаване от отговорност; 3. приемане на
краен ликвидационен баланс; 4. разпределение на
имуществото. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч.
3674
12. – Управителният съвет на Спортен клуб по
бадминтон „Оряхово 80“ – Оряхово, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-избор
но събрание на членовете на спортния клуб на
28.05.2018 г. в 18 ч. в гр. Оряхово, ул. 9-и ноември
№ 11, залата за бадминтон „Арена Оряхово“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на клуба 2016/2017 г.; 2. отчет на кон
тролния съвет; 3. приемане на отчетния доклад
и доклада на контролния съвет; 4. приемане и
актуализация на бюджета за 2018 г.; 5. промяна на
устава относно броя на УС от 7 на 3 и права на
председателя; 6. освобождаване на председателя,
секретаря, УС и контролния съвет; 7. избор на
председател, секретар, член на УС и контролен
съвет; 8. разни – освобождаване съгласно устава
на членове, незаплатили членския си внос. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще ce проведе в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
3598
3. – Управителният съвет на сдружение „Радиолюбителски клуб – Пловдив“ – Пловдив, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани своите членове
на общо събрание на сдружението на 11.05.2018 г.
в 18 ч. в зала 1 на сдружението, ж.к. Тракия, ул.
Съединение № 59 – Пловдив, при следния дневен
ред: 1. утвърждаване на членове на сдружението;
2. отчет за дейността на сдружението; 3. гласуване
на промени в устава (смяна на адрес); 4. избор
на нов управителен и контролен съвет.
3430
5. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Български далматин клуб“ –
Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 26.05.2018 г. в 17 ч. в Първомай,
ул. Орфей № 30, Заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове: проект
за решение – ОС приема одобрението от управи
телния съвет (УС) на нови членове; 2. отчет за
дейността през 2017 г.: проект за решение – ОС
приема отчета за дейността през 2017 г.; 3. фи
нансов отчет за 2017 г.: проект за решение – ОС
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приема финансовия отчет за 2017 г.; 4. осво
бождаване на членовете на УС; предложение за
решение – ОС освобождава членовете на УС; 5.
освобождване от отговорност членовете на УС;
предложение за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на УС; 6. избор на нови
членове на УС на сдружението; проект за реше
ние – ОС приема предложените кандидатури за
членове на УС; 7. промени в устава на сдруже
нието; проект за решение – ОС приема пред
ложените промени в устава на сдружението; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са предоставени на разположение при секретаря
на сдружението.
3487
3. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел СККБМТ „Файт клуб Севлиево“ – Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 1.06.2018 г.
в 13 ч. в Спортна зала „Дан Колов“ при следния
дневен ред: 1. промяна на адреса на сдружение
то; 2. приемане на промени в устава; 3. отчет за
дейността на сдружението за 2017 г.; 4. план за
дейността на сдружението за 2018 г.; 5. финансов
отчет за 2017 г.; 6. финансов бюджет за 2018 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3481
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за Българското
родопско говедо и Джерсея“, Смолян, на осно
вание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на 3.06.2018 г. в
11 ч. в Смолян, ул. Невястата № 35, сградата на
РДСРЖ – Смолян, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на сдружение
то за 2017 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението за 2017 г.; 3. приемане на
нови членове; 4. избор на нов управителен съвет
и нов контролен съвет поради изтичане мандата
на досегашните УС и КС; 5. промяна на устава
на сдружението; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно
независимо от присъстващите членове.
3509
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развъждане на Старозагорска порода
овце в България“ – Стара Загора, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-избор
но събрание на 14.06.2018 г. в 10,30 ч. в сградата
на Съюза на учените – Стара Загора, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на сдружението
за 2017 г.; 2. финансов отчет на дейността на
сдружението за 2017 г.; 3. освобождаване на
управителния съвет и председателя му; 4. избор
на нов управителен съвет на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно след
обявения, на същото място.
3672
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1. – Управителни ят съвет на Сдру жение
за деца и лица със специални нужди „Калинка“ – Шумен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 29.05.2018 г. в 13 ч. в Шумен,
ул. Марин Дринов № 11, в кафе-зала „Пролет“
на хотел „Пролет“, при следния дневен ред: 1.
избор на председател, секретар и преброител
на събранието; 2. отчетен доклад за дейност
та на сдружението през 2017 г.; 3. отчет на
експертния съвет към СДЛСН „Калинка“ за
2017 г.; 4. избор на нов състав на управителния
съвет: 4.1. избиране на нови членове на УС; 4.2.
преизбиране на членовете на УС; 4.3. избиране
на нов председател на УС от избраните нови
членове на УС в изпълнение на чл. 34, ал. 2 и 3
и чл. 39, ал. 1 от устава на сдружението; 5.
гласуване адреса на управление (седалището)
на СДЛСН „Калинка“: 5.1. определяне на адрес
на управление на сдружението съгласно чл. 36
от устава на сдружението; 6. гласуване състава
на експертния съвет на СДЛСН „Калинка“: 6.1.
избор на нови членове на ЕС; 6.2. преизбиране
на членовете на ЕС съгласно чл. 26, ал. 2 от
устава на сдружението; 7. определяне размера
на членския внос за 2018 г. и събирането му по
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предложение на управителния съвет. При лип
са на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3613
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на Учи ли щ но
настоят елство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Орешник, общ ина Тополовг ра д,
на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 13,
ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 4.06.2018 г. в 17 ч. в залата на кметството
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на УН поради закриване на
училището и откриване на производство по
ликвидация; 2. освобождаване от длъжност и
отговорност на членовете на УС, председателя
и контрольора; 3. определяне на ликвидатор,
възнаграждение и срок на производството по
ликвидаци я; 4. вземане на решение за раз
пределение на им у ществото, остана ло след
удовлетворяване на кредиторите на ЮЛНЦ със
същата или близка нестопанска цел. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ съ
бранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3518
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