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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за радиото и
телевизията, приет от 44-то Народно събрание
на 16 май 2018 г.
Издаден в София на 18 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17, 27 от 2013 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107
от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и
103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г.
и бр. 7 и 27 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 24 ал. 2 се
отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 16 май 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5122

УКАЗ № 132
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на

изискването за легализация на чуждестранни
публични актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.;
доп., бр. 30 от 2013 г.) , приет от 44-то Народно
събрание на 16 май 2018 г.
Издаден в София на 18 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за ратифициране на
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30
от 2013 г.)
§ 1. В декларацията по чл. 6, ал. 1 след
думите „и неговите звена“ се поставя запетая
и се добавя „областните администрации – за
документи, издавани от кметовете и общинските администрации“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 16 май 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5123

УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за защита на лица, застрашени във връзка
с наказателно производство, приет от 44-то
Народно събрание на 18 май 2018 г.
Издаден в София на 23 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство (обн., ДВ, бр. 103
от 2004 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 33 и 66 от
2008 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 21 и 53 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 думата „безопасността“ се
заменя със „специална защита“.
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§ 2. В наименованието на глава втора думите „Програма за“ се заменят със „Специална“.
§ 3. В глава втора в наименованието на
раздел І думите „Програмата за“ се заменят
със „специалната“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Специална защита по смисъла
на този закон е прилагането на комплекс от
мерки за защита и дейности, предприемани от
определени държавни органи, за да се намали
рискът от осъществяване на противоправни
посегателства спрямо лицата по чл. 3 и да
се повиши тяхната безопасност.
(2) Специалната защита се осъществява
чрез предварителна защита и Програма за
защита на застрашени лица при условията на
конспиративност по ред и начин, определени
с акт на главния прокурор.
(3) Предварителната защита представлява
комплекс от мерки, който осигурява незабавна защита на застрашено лице. Предварителната защита се прилага до издаване на
разпореждането от главния прокурор или до
вземане на решението на Съвета по защита
по чл. 17 за срок до 30 дни, който може да
бъде удължен при необходимост с не повече
от 30 дни.
(4) Програмата за защита на застрашени
лица, наричана по-натат ък „Програма за
защита“, представлява комплекс от мерки,
предприемани по отношение на лица, получили статут на защитени лица по този закон.
(5) Специалната защита може да включва
и дейности по осигуряване на социална, медицинска, психологическа, правна и финансова
помощ, подпомагащи интеграцията на лицето
в новата среда.
(6) Мерките по специалната защита са
задължителни за всички органи на държавна
власт и местното самоуправление, както и за
всички юридически и физически лица.
(7) При изпълнение на специалната защита
Бюрото по защита може да иска съдействие
от всички органи, което не може да бъде
отказано.
(8) Главният прокурор може да сключва
споразумения за сътрудничество и взаимодействие и да издава съвместни инструкции
за взаимодействие с органите на държавна
власт и местно самоуправление относно реда
и предпоставките за оказване на съдействие
по този закон.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Предварителната защита включва следните мерки:
1. лична физическа охрана;
2. охрана на имуществото;
3. настаняване на безопасно място;
4. настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието.
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(2) Програмата за защита включва следните мерки:
1. п ром яна на м яст о т о на ж ивеене в
страната;
2. промяна на мястото на работа;
3. промяна на детската ясла или институция
в предучилищното, училищното и висшето
образование;
4. настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието;
5. релокация в друга държава при условията
на чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Мерките по ал. 1 и 2 може да се прилагат заедно или поотделно.
(4) При необходимост мерките по ал. 1
може да се прилагат заедно с мерки по ал. 2
при условията на чл. 17а, докато съществуват
причините за това, но за срок, не по-дълъг
от определения в чл. 5, ал. 3.
(5) С изричното писмено съгласие на защитеното лице, при прилагане на мерките
по ал. 2 може да се създават нови основни
данни за него, които не може да са еднакви
с чужди основни данни. За времето, през което лицето ползва документи с нови основни
данни, то не може да ползва и документи с
предходните си основни данни.
(6) Новите основни данни и издадените
във връзка с тях документи по ал. 5 се унищожават след отпадане на необходимостта
от тяхното обработване.
(7) По искане на защитеното лице, направено преди прекратяване на действието на
Програмата за защита, главният прокурор
може да разреши използването на новите
основни данни и издадените въз основа на
тях документи и след приключване на Програмата за защита.
(8) Участието в наказателни производства
на застрашени лица, които са получили специална защита по смисъла на този закон,
при наличието на възможност за това, се
осъществява чрез видеоконференци я или
телефонна конференция по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Личната физическа охрана на лице
е дейност по защита на телесната му неприкосновеност от противоправни посегателства,
тяхното предотвратяване и пресичане, при
която лицето изпълнява указанията за безопасност, предписани от Бюрото по защита
или от съответния служител. Охраната може
да бъде денонощна, за определени часове или
за определени случаи.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Охраната на имуществото е дейност по възпрепятстване на противоправни
посегателства върху движимо или недвижимо
имущество, което лицето ползва или обитава.“
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§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Настаняването на безопасно място е
незабавно преместване на застрашеното лице
на друго място, различно от обичайното му
местоживеене.“
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Мерките по чл. 6, ал. 2, т. 1 – 4
се прилагат до отпадане на застрашеността
по чл. 1.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Прилагането на мерките по чл. 6
не освобождава защитеното лице от изпълнение на задълженията му към държавата или
към трети лица, за което Бюрото по защита
му оказва съдействие.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Програмата за“ се заменят със „Специалната“.
2. В ал. 2 думите „Съвет по защита на застрашените лица, наричан по-нататък „Съвет
по защита“ се заменят с „главния прокурор“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Контролът върху изпълнението на
специалната защита се осъществява от Съвет
по защита на застрашените лица, наричан
по-нататък „Съвет по защита“.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Средствата за осъществяване на дейността на Бюрото по защита се осигуряват
от бюджета на съдебната власт.“
5. Досегашната ал. 4 става нова ал. 5.
§ 12. В чл. 13а се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „Програмата за“ се заменят
със „специалната“;
б) в т. 2 думите „включване в Програмата
за“ се заменят с „предоставяне на специална“.
2. В ал. 4 думата „три“ се заменя с „шест“.
3. В ал. 8 думите „Програмата за“ се заменят със „специалната“.
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ накрая се добавя „и служителите в него“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главният прокурор ръководи Бюрото
по защита пряко или чрез директора на Бюрото. Той може да възлага правомощия по
този закон на свой заместник.“
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „Програмата
за“ се заменят със „специалната“;
б) в т. 2 и 3 думите „или от оправомощен
от него заместник“ се заличават;
в) точка 4 се изменя така:
„4. получава от Министерството на вътрешните работи, от Държавна агенция „Национална сигурност“ и от други държавни
органи информация, свързана с изпълнението
на функциите си.“
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4. В ал. 4 думите „включени в Програмата
за защита“ се заменят с „на които е предоставена специална защита“.
5. В ал. 5 думите „Програмата за защита“
се заменят със „специалната защита освен с
разрешение на главния прокурор“.
6. Алинея 6 се отменя.
7. В ал. 7 думите „Програмата за“ се заменят със „специалната“.
§ 14. В чл. 14а ал. 1 се изменя така:
„(1) На служителите от Бюрото по защита,
които осигуряват или прилагат мерките за
изпълнение на специалната защита, временно може да се създават нови основни данни,
които се използват само при изпълнение на
служебните им задължения.“
§ 15. Член 14б се изменя така:
„Чл. 14б. (1) В случаите по чл. 6, ал. 5 и
чл. 14а, ал. 1 служебно се издават необходимите нови български лични документи.
(2) След издаване на документите по ал. 1
на защитените лица и по искане на директора
на Бюрото по защита компетентните органи
издават съответните удостоверителни документи и актове за гражданско състояние по
ред, определен в инструкциите по чл. 5, ал. 8.“
§ 16. Член 14в се изменя така:
„Чл. 14в. Правилата за устройството и
дейността на Бюрото по защита се определят
от главния прокурор.“
§ 17. В чл. 14д се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 70, ал. 1,
т. 1, 4 и 5“ се поставя запетая и се добавя
„чл. 71, 77“ и след думите „чл. 87, ал. 1, 2 и
5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 89, 96“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Главният прокурор може да възложи
на директора на Бюрото по защита отделни
свои правомощия по ал. 2.
(4) Служителите на Бюрото по защита при
изпълнение на служебните си задължения
могат да ползват специално облекло, отличителни знаци и служебни карти по образец
и по ред, определени от главния прокурор.
(5) Размерът на допълнителните възнаграждения за специфични служебни дейности
на служителите на Бюрото по защита при
главния прокурор, както и условията и редът
за тяхното изплащане се определят с акт на
главния прокурор.“
§ 18. В глава втора наименованието на
раздел III се изменя така: „Процедура за
предоставяне на специална защита“.
§ 19. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Включване в Програмата
за“ се заменят с „Предоставяне на специална“,
а думите „съдията-докладчик“ се заменят със
„съда, чрез Бюрото по защита“.
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2. В ал. 4 думите „съдията-докладчик“ се
заменят със „съдът“, а думите „включване в
Програмата за“ се заменят с „предоставяне
на специална“.
3. В ал. 5 думите „съдията-докладчик“ се
заменят със „съда“, а думите „не подлежи
на обжалване“ се заменят с „е окончателен“.
§ 20. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думите „най-обща психологическа
оценка“ се заменят с „данни за здравословното
и психологическото състояние“;
б) в т. 7 думите „наличието и степента на
заплахата“ се заменят с „данни за наличие
на заплаха“;
в) в т. 8 думите „включване в Програмата
за“ се заменят с „предоставяне на специална“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Предложението по ал. 1 се докладва на
главния прокурор със становище от директора
на Бюрото по защита относно възможността
за осигуряване и вида на мерките за предварителна защита на лицето.“
§ 21. Създават се чл. 16а и 16б:
„Чл. 16а. (1) Главният прокурор преценява
дали показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице са от съществено
значение за наказателното производство и не
допуска предоставянето или предоставя предварителна защита с разпореждане, което се
изпраща на Бюрото по защита за изпълнение
и изготвяне на становище относно необходимостта и възможността за включване в
Програмата за защита.
(2) За издаденото разпореждане Бюрото
по защита уведомява органа, внесъл предложението.
(3) В случаите на отказ за предоставяне
на предварителна защита по предложение,
изготвено от окръжния прокурор, разпореждането на главния прокурор е окончателно.
(4) В случаите, когато главният прокурор
намери, че не са налице условията за предоставяне на предварителна защита по предложение
на съда, то заедно с писменото становище на
Бюрото по защита се изпраща незабавно на
Съвета по защита за произнасяне.
Чл. 16б. (1) В изпълнение на разпореждането за предварителна защита Бюрото по
защита:
1. в най-кратък срок, но не по-късно от
5 дни от датата на разпореждането на главния
прокурор, започва изпълнението на мерките
по предварителна защита;
2. определя служител за връзка;
3. информира застрашеното лице за съдържанието на предварителната защита и
за възможностите на Програмата за защита;
4. определя:
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а) степента на заплахата за лицето, за
което се отнася предложението;
б) здравословното и психологическото
състояние на застрашеното лице;
в) наличието и степента на заплахата, която застрашеното лице би представлявало за
средата, в която ще бъде включено;
5. изготвя становище относно възможността за включване на застрашеното лице
в Програмата за защита, за вида на подходящите мерки и за първоначалния им срок.
(2) Застрашеното лице подписва декларация
за запознаване със съдържанието на предоставената предварителна защита и за задълженията му по чл. 19, ал. 2, т. 1 – 3, както
и за съгласие за започване на прилагането є,
включително изследване на обстоятелствата
по ал. 1, т. 4. Изпълнението на мерките по
предоставянето на предварителна защита
започва в срока по ал. 1, т. 1 от датата на
подписване на декларацията. При отказ на
застрашеното лице да подпише декларацията
процедурата по предоставяне на специална
защита се прекратява с разпореж дане на
главния прокурор, което е окончателно.
(3) При неизпълнение на задълженията,
поети с декларацията по ал. 2, през времетраенето на предварителната защита по
предложение на директора на Бюрото по
защита главният прокурор с разпореждане
прекратява изпълнението є. В тези случаи
се прекратява процедурата по включване в
Програмата за защита, като лицето дължи
възстановяване на направените разходи от
Бюрото по защита в изпълнение на предоставената му предварителна защита.“
§ 22. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на Бюрото по защита в
срока на предварителната защита представя
на главния прокурор становището по чл. 16б,
ал. 1, т. 5.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „дали показанията, обясненията или информацията на
застрашеното лице са от съществено значение за наказателното производство, както и
обективността и степента на заплахата“ се
заменят с „обективността и степента на заплахата, както и възможността за включване
в Програмата за защита“;
б) в т. 1 думата „незабавно“ се заличава;
в) в т. 3 думите „съдията-докладчик“ се
заменят със „съда“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разпореждането на главния прокурор
се издава или решението на Съвета по защита се приема до изтичането на срока на
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предварителната защита и се съобщава на
органа, внесъл предложението, чрез Бюрото
по защита.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите на отказ да се предостави
защита или при прекратяване на предварителната защита лицето е длъжно да не разгласява
информацията, станала му известна по повод
на предоставената защита.“
§ 23. В чл. 17а, ал. 1 думите „без тази по
чл. 6, ал. 1, т. 5“ се заменят със „с изключение
на мярката по чл. 6, ал. 2, т. 5“.
§ 24. В глава втора, раздел ІІІ се създава
чл. 17б:
„Чл. 17б. (1) Органът, направил предложението за прилагане на специална защита,
своевременно информира Бюрото по защита
за развитието на наказателното производство, както и за допълнително възникнали
обстоятелства, отразяващи се на степента на
заплаха на защитеното лице.
(2) Необходимостта от продължаването на
специалната защита за всяко защитено лице
се оценява от Бюрото по защита на всеки
6 месеца от датата на нейното фактическо
предоставяне, за което в едномесечен срок
изготвя становище до главния прокурор.
(3) Когато се налага изменение на вида
на мярката за защита, Бюрото по защита в
становището до главния прокурор предлага
изменение на вида на мярката за защита.“
§ 25. В глава втора в наименованието на
раздел IV след думата „Споразумение“ се добавя „за прилагане на мерки по Програмата
за защита“.
§ 26. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „предоставя защита“ се добавя „преди изтичане на срока на
предварителната защита“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Защитеното лице дължи връщане на
финансовите средства, използвани за неговата защита, в случай че прекратяването на
действието на Програмата за защита е на
основание чл. 20, т. 4.“
§ 27. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В ал. 2, т. 7 след думите „Програмата за
защита“ се поставя запетая и се добавя „както
и друга информация, станала му известна по
повод предоставената защита“.
§ 28. В чл. 20 т. 4 се изменя така:
„4. когато защитеното лице не изпълнява задълженията си при осъществяване на
специалната защита, без да е уведомило и
получило съответно разрешение от директора
на Бюрото по защита.“
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§ 29. В чл. 21 думите „съдията-докладчик“
се заменят със „съда“.
§ 30. В чл. 23 думите „съдията-докладчик“
се заменят със „съда“.
§ 31. След чл. 27 се създава допълнителна
разпоредба с нов § 1:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон „специфични
служебни дейности“ са пряко изпълняваните
от служителите на Бюрото по защита при
главния прокурор дейности за организиране,
осигуряване и осъществяване на специална
защита, организиране и осъществяване на
личната физическа охрана, при условията и
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс,
принудително довеждане на лица до орган
на съдебната власт, охрана и обезпечаване
провеждането на действия по разследването.“
§ 32. В заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. В двумесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
привежда в съответствие с него правилника
за прилагане на закона.
§ 34. Определените до влизането в сила
на този закон мерки по защита се привеждат
в съответствие с него в тримесечен срок от
влизането му в сила.
§ 35. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 50 след думите „по реда на чл. 81“
се поставя запетая и се добавя „ако не са
налице основанията по чл. 49“.
2. В чл. 63, ал. 2, т. 4 думите „обвинението
е повдигнато“ се заменят с „лицето е привлечено като обвиняем“.
3. В чл. 123:
а) в ал. 1 думите „съдията-докладчик“ и
запетаята пред тях се заличават;
б) в ал. 8 думите „съдията-докладчик“ се
заменят със „съдът“.
4. В чл. 127, ал. 1 и 2 думите „чл. 56“ се
заменят с „чл. 58“.
5. В чл. 141, ал. 4 думите „ал. 1, т. 3, 4 и
5“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
6. В чл. 235 думите „ал. 9“ се заменят с
„ал. 8“.
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7. В чл. 246, ал. 4 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 8“.
8. В чл. 249:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Определението по чл. 248, ал. 1, т. 3
и 6, както и по чл. 248, ал. 5, т. 4, когато са
констатирани очевидни фактически грешки
в обвинителния акт, и отказът на съда по
чл. 248, ал. 2 да допусне частен обвинител
подлежат на обжалване и протестиране по
реда на глава двадесет и втора. Съдът изпраща
делото на горната инстанция след изтичането
на срока по чл. 248а, ал. 1.“;
б) алинея 5 се отменя.
9. В чл. 250:
а) в ал. 2, изречение второ думите „т. 3“
се заменят с „т. 2“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Определението и разпореждането за
прекратяване на наказателното производство
подлежат на обжалване и протестиране по
реда на глава двадесет и първа.“
10. В чл. 251:
а) в ал. 4 думите „определението за спиране“ се заменят с „разпореждането на съдията-докладчик за спиране“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Определението и разпореждането за
спиране на наказателното производство подлежат на обжалване и протестиране по реда
на глава двадесет и първа.“
11. В чл. 252, ал. 4, изречение второ думите „Препис от определението“ се заменят
с „Препис от разпореждането на съдиятадокладчик“.
12. В чл. 334, т. 1 думите „на прокурора
или“ се заличават.
13. В чл. 337:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. намали или отмени административното
наказание.“;
б) в ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. увеличи административното наказание;
4. наложи административно наказание,
когато извършеното деяние се наказва по
административен ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи
и ли когато съставл ява а дминист рат ивно
нарушение, предвидено в закон или указ.“
§ 36. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от
2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от
2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36,
66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от
2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80
от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70
от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и
79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49
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от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г.,
бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 17 от 2018 г.)
в приложение № 1 към чл. 25 в раздел II се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „както и на лица, включени
в Програмата за защита на лица, застрашени
във връзка с наказателно производство“ се
заличават.
2. В т. 7 след думите „обществен ред“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се
добавя „и от Бюрото по защита при главния
прокурор“.
3. Създава се т. 9б:
„9б. Подробна организационна и щатна
структура на Бюрото по защита при главния прокурор, данни за самоличността на
служителите, осигуряващи или осъществяващи мерките по специалната защита или
дейностите по чл. 14, ал. 3 от Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство, информация за
организирането или осъществяването на
специална защита, установъчни данни или
данни, които може да спомогнат за установяване на застрашени или защитени лица
по смисъла на същия закон.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 18 май 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5202

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Ангола със седалище в гр. Претория, Репуб
лика Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5222
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 22 МАЙ 2018 Г.

за приемане на Наредба за изискванията за
определяне на финансово-икономическите
елементи на концесията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“ с изключение на чл. 10,
ал. 3, която влиза в сила в срока по § 41, т. 1
от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесия за строителство,
концесия за услуги и концесия за ползване.
(2) С наредбата се определят и:
1. редът за изготвяне на плана за действие
за държавните концесии и на плановете за
действие за общинските концесии по чл. 45,
ал. 2 от Закона за концесиите;
2. условията и редът за извършване от
министъра на финансите на предварителната
оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните
финанси на проектите за държавни концесии
с плащания от концедентите преди включването им в плана за действие за държавните
концесии по чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
концесиите, наричана по-нататък „предварителна оценка от министъра на финансите“;
3. методът за изчисляване на прогнозната
стойност на концесията за строителство и
на концесията за услуги по чл. 29, ал. 1 от
Закона за концесиите;
4. минималните изисквания към финансово-икономическия анализ по чл. 57, ал. 4
от Закона за концесиите, наричан по-нататък
„финансово-икономически анализ“, и редът
за неговото съгласуване от министъра на
финансите;
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5. методиката за определяне размера на
възнаграждението за икономическия оператор в случаите по чл. 56, ал. 5 от Закона за
концесиите;
6. изискванията относно отчетите на министерствата за събраните от тях приходи от
държавни концесии и направените от тях разходи по чл. 155, ал. 5 от Закона за концесиите.
Г л а в а

в т о р а

ФИ Н А НСОВО-И КОНОМ И Ч ЕС К И Е Л ЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА
Ч л. 2. (1) Фи на нсово -и коном и ческ и т е
елементи на концесия за строителство и на
концесия за услуги са:
1. стойност и прогнозна стойност на концесията;
2. икономически баланс на концесията и
разпределение на рисковете;
3. приходи на концесионера;
4. плащания от концедента;
5. концесионно възнаграждение;
6. срок на концесията.
(2) Финансово-икономическите елементи
на концесия за ползване са концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма за осигуряване поддържането
на обекта на концесията в експлоатационна
годност.
Чл. 3. (1) Приложимите финансово-икономически елементи на концесията се определят
с концесионния договор в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер.
(2) Прогнозните финансово-икономически елементи на концесията се определят и
мотивират с обосновката по чл. 58, ал. 1 от
Закона за концесиите, наричана по-нататък
„обосновка на концесията“.
(3) Когато се предвиждат плащания от
концедента, прогнозните финансово-икономически елементи се доказват с финансовоикономическия анализ.
Ч л. 4. (1) Ст ойност та на концеси я за
строителство и концесия за услуги по чл. 27,
ал. 1 от Закона за концесиите се определя с
концесионния договор в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер.
(2) При откриването на процедура за определяне на концесионер концедентът определя
прогнозна стойност на концесията съгласно
чл. 28 и 29 от Закона за концесиите в съответствие със съдържащата се в обосновката
на концесията информация и с определените
с обосновката прогнозни приходи на концесионера за максималния срок на концесията по
чл. 34, ал. 2 от Закона за концесиите, посочен
в обявлението за откриване на процедурата за
определяне на концесионер. Определените с
обосновката на концесията прогнозни приходи
на концесионера се включват в прогнозната
стойност на концесията в пълен размер без
данък върху добавената стойност, наричан
по-нататък „ДДС“.
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(3) Прогнозната стойност на концесията и
стойността на концесията се определят, като се
използва методът „дисконтиране на паричните
потоци“. Дисконтират се прогнозните приходи
на концесионера. За целите на определяне
на прогнозната стойност и на стойността на
концесията дисконтовият процент е в размер
4 на сто.
(4) Към прогнозните приходи на концесионера се добавят и прогнозните приходи от
всички изменения на концесионния договор,
предвидени с клауза за преразглеждане, включително относно стойността на концесията
и/или нейния срок.
Чл. 5. (1) Приходите на концесионера от
експлоатацията на строителството и на услугите се формират от плащанията по чл. 32,
ал. 1 от Закона за концесиите.
(2) При определяне на прогнозните приходи на концесионера по чл. 4, ал. 2 се вземат
предвид пазарните цени на възлаганите услуги, а когато е приложимо – и на другите
стопански дейности, включени в предмета
на концесията. Когато възлаганите услуги са
нови или цените за тях не са пазарни, прогнозната им цена се определя по метода на
пазарния аналог, а когато е обосновано – по
друг приложим метод.
(3) Плащане от концедента може да се предвиди в случаите по чл. 32, ал. 2 от Закона за
концесиите и това е посочено за концесията
в съответния план за действие по чл. 45, ал. 2
от Закона за концесиите.
(4) При откриване на процедурата за определяне на концесионер концедентът определя
максимален размер на плащанията по ал. 3 въз
основа на финансово-икономическия анализ.
(5) Конкретният размер на плащанията
по ал. 3, както и сроковете и редът за извършването им се определят с концесионния
договор в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер. Размерът
на договорените плащания не може да бъде
по-голям от максималния размер по ал. 4.
(6) Плащанията от концедента, определени
с концесионния договор, не може да бъдат
увеличавани в случаите, когато отчетената
печалба на концесионера е недостатъчна за
достигане на договорената норма на възвръщаемост на концесионера.
(7) Когато източник на плащания от концедента при общинска концесия и при съвместна
концесия с държавно и общинско участие са
заемни средства, се прилагат разпоредбите
на Закона за общинския дълг и на Закона за
публичните финанси.
(8) Когато източник на плащания са средства
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, се прилагат разпоредбите на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, а при
плащане с други публични средства или при
осигурени финансови предимства се прилагат
и съответните правила на финансиращата
институция, когато има такива.
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Чл. 6. (1) Икономическият баланс при концесия за строителство и концесия за услуги
се определя и поддържа съгласно чл. 30 от
Закона за концесиите.
(2) За целите на определяне на икономическия баланс в обосновката на концесията
се включват прогнозни матрица на основните
рискове и норма на възвръщаемост за концесионера.
(3) Основните рискове, разпределението
им между страните по договора и нормата
на възвръщаемост на концесионера се определят с концесионния договор въз основа на
обосновката на концесията, съответно на финансово-икономическия анализ, когато такъв
е изготвен, и в съответствие с офертата на
участника, определен за концесионер.
Чл. 7. (1) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение в случаите
по чл. 33, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите
в размер, срокове и по ред, определени с
концесионния договор.
(2) При прогнозиране на размера на концесионното възнаграждение се отчитат конкретните
обстоятелства по чл. 33, ал. 4 от Закона за концесиите. При определяне на разпределението
на икономическата и финансовата изгода от
концесията между концедента и концесионера
се отчита състоянието на обекта на концесията – държавна или общинска собственост.
Чл. 8. (1) Концесионният договор се сключва за определен срок.
(2) Концедентът определя максимален срок
на концесията с обявлението за откриване на
процедурата за определяне на концесионер
при спазване на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона
за концесиите.
(3) Конкретният срок на концесията се
определя с офертата на участника, определен
за концесионер, при спазване на чл. 34, ал. 3
от Закона за концесиите.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ И НА
ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. (1) Планът за действие за държавните
концесии и плановете за действие за общинските концесии, наричани по-нататък „планове
за действие“, се разработват в съответствие с
Националната стратегия за развитие на концесиите за всеки програмен период.
(2) Плановете за действие служат за определяне на концесиите, чрез възлагането
на които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия
за развитие на концесиите, за съответния
програмен период.
Чл. 10. (1) Съдържанието на плановете за
действие се определя по години и по планира-
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ни процедури за определяне на концесионер,
наричани по-нататък „проекти за концесии“.
(2) Всеки проект за концесия, включен в
съответния план за действие, съдържа прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от Закона за
концесиите. Проектите за концесии за добив
на минерална вода съдържат информация
за находището на минерална вода, както и
прогнозираните данни за:
1. ресурса на минерална вода;
2. максималния срок на концесията;
3. максималния срок за пълното усвояване
на ресурса по т. 1;
4. концесионното възнаграждение.
(3) Включването на проект за концесия в
съответния план за действие е основание за
издаване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер.
Чл. 11. (1) Предложения за включване на
проекти за концесии в план за действие се
правят в срок до 3 месеца преди началото на
съответния програмен период. Всяко предложение включва най-малко:
1. наименование на проекта за концесия;
2. описание на проекта за концесия, което
съдържа:
а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите,
включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;
б) оценка на съответствието на целите по
буква „а“ с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите,
както и съответствието с други стратегически
и програмни документи, когато е приложимо;
в) т ери т ориа лен о бх ват на кон це си ята – място на изпълнение на строителството
или усл у гите, а когато е прилож имо – и
местонахождението на обекта на концесията;
г) обект на концесията, вид и право на
собственост, когато е приложимо;
д) кръга на потребителите;
е) очаквани резултати от изпълнението
на проекта;
3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2;
4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на
концесионер.
(2) При съвместна концесия предложение
за включване в съответния план за действие,
както и за последващи промени, се прави
съвместно от всички публични органи, които
участват в споразумението по чл. 17, ал. 4 от
Закона за концесиите.
(3) Когато проект за концесия по ал. 2 е с
държавно и общинско участие, съвместното
предложение е за включване на проекта както
в плана за действие за държавните концесии,
така и в съответния общински план за действие.
(4) Когато с проект за държавна концесия
или за съвместна концесия с държавно и
общинско участие се прогнозира плащане от
концедента, към предложението се прилага и
предварителната оценка по чл. 23 от министъра на финансите.
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(5) В случаите на общинска концесия, която има за предмет предоставяне на услуга
като делегирана от държавата дейност, това
се посочва в предложението, както и компетентният държавен орган, чието съгласуване
е условие по чл. 48 от Закона за концесиите.
(6) В случаите на чл. 56, ал. 3 от Закона
за концесиите съответният публичен орган
прави предложение за включване на проекта
в плана за действие, към което прилага представените от икономически оператор обосновка на концесията, финансово-икономически
анализ и инвестиционно предложение, когато
е приложимо.
Раздел IІ
Ред за изготвяне на плана за действие за
държавните концесии
Чл. 12. (1) Предложенията по чл. 11 за държавните концесии и за съвместните концесии
с държавно и общинско участие се правят от
съответния министър в съответствие с неговата
отраслова компетентност. Предложенията за
включване на проекти за концесии за добив
на минерална вода се правят от министъра на
околната среда и водите. Предложенията се
отправят до председателя на Координационния съвет по концесиите, наричан по-нататък
„Координационен съвет“, с копие до дирекцията от специализираната администрация на
Министерския съвет по чл. 36, т. 7 от Закона
за концесиите, наричана по-нататък „специализираната дирекция от АМС“.
(2) Когато предложение за включване в
плана за действие за държавните концесии
не съответства на приложимите изисквания
по чл. 11, председателят на Координационния
съвет уведомява подателя и определя срок
за преработване на предложението, който не
може да бъде по-дълъг от 15 дни.
(3) В 15-дневен срок след изтичането на
срока по чл. 11, ал. 1, а в случаите по ал. 2 – на
срока, определен от председателя на Координационния съвет, специализираната дирекция
от АМС изготвя проект на план за действие за
държавните концесии за съответния програмен
период, в който включва всички предложени
проекти за концесия, които съответстват на
изискванията по чл. 11.
Чл. 13. (1) Проектът на план по чл. 12, ал. 3,
заедно с получените предложения по чл. 11,
съответно с преработените предложения по
чл. 12, ал. 2, се изпраща от председателя на
Координационния съвет до членовете на Координационния съвет.
(2) В 30-дневен срок от получаването на
проекта на план по чл. 12, ал. 3 членовете
на Координационния съвет може да изразят
писмено становище относно наличието на
несъответствие на вк лючените в проекта
на план за действие проекти за концесии
с Националната стратегия за развитие на
концесиите и с политиката в областта им на
компетентност.
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Чл. 14. (1) Планът за действие за държавните концесии се приема с решение на
Координационния съвет.
(2) Координационният съвет може да откаже включването на проект за концесия в
плана за действие, ако не отговаря на изискванията по чл. 11.
(3) С решението по ал. 1 Координационният съвет предлага на Министерския съвет
да одобри плана за действие по ал. 1.
(4) Министерският съвет одобрява плана
за действие по ал. 1 по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
(5) Приетият по реда на ал. 1 план за действие за държавните концесии се публикува в
Националния концесионен регистър.
Чл. 15. (1) Одобреният от Министерския
съвет план за действие за държавните концесии може да се изменя и/или допълва текущо
при предложение за:
1. включване на нов проект, което се извършва по реда на чл. 11 – 14;
2. изключване на проект;
3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3.
(2) Предложение за изключване на проект
от плана за действие се прави от съответния
министър до председателя на Координационния съвет и съдържа:
1. наименование на проекта и мотиви за
изключването му от плана за действие;
2. приложени документи в подкрепа на
мотивите, когато има такива.
(3) Предложения за промени по ал. 1,
т. 3 се правят от съответния министър до
председателя на Координационния съвет,
когато прогнозните финансово-икономически
елементи по чл. 45, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона
за концесиите са променени в резултат на
обосновката на концесията. Предложението
за промени съдържа:
1. наименование на проекта;
2. предлаганите промени, посочване на
мотиви за необходимостта от тях, и/или на
причините, които ги налагат, заедно с приложени документи в подкрепа на мотивите,
когато има такива.
(4) За проект, промяната в който предвижда
плащане от концедент, предложението по ал. 1,
т. 2 или 3 се придружава от предварителната
оценка по чл. 23 от министъра на финансите.
(5) За проекти, които ще се реализират
чрез съвместни концесии, предложението се
прави съгласно чл. 11, ал. 2.
(6) Въз основа на предложението по ал. 1
се изготвя проект на актуализиран план за
действие, който се приема и одобрява по реда
на чл. 13 и 14.
(7) А ктуализираният план за действие
се публикува в Националния концесионен
регистър.
Чл. 16. При изпълнение на дейностите,
свързани с изготвянето, изменянето и/или допълването на плана за действие за държавните
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концесии, председателят на Координационния
съвет се подпомага от специализираната дирекция от АМС.
Раздел III
Включване на проекти в плановете за действие за общинските концесии
Чл. 17. Плановете за действие за общинските концесии изразяват политиката за концесии
на съответната община.
Чл. 18. (1) Кметът на общината внася за
обсъждане в общинския съвет проект на план
за действие за общинските концесии в срока и
със съдържанието, определени в чл. 11, ал. 1.
(2) За проект за съвместна концесия с държавно и общинско участие, който предвижда
плащания от държавния бюджет, към предложението по ал. 1 се прилага и предварителна
оценка по чл. 23 от министъра на финансите.
Чл. 19. (1) Проектът на план по чл. 18 се
приема с решение на общинския съвет.
(2) Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за действие, който
не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1.
(3) Приетият по реда на ал. 1 план за действие за общинските концесии се публикува в
Националния концесионен регистър.
Чл. 20. Приетият от общинския съвет план
за действие за общинските концесии може да
се изменя и/или допълва текущо при:
1. включване на нов проект;
2. изключване на проект;
3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3.
Чл. 21. (1) Промените по чл. 20 се приемат
с решение на общинския съвет за приемане
на актуализиран план за действие за общинските концесии.
(2) Актуализираният план за действие за
общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.
Чл. 22. Специализираната дирекция от
АМС дава методически указания относно изготвянето, изменението и/или допълването на
плановете за действие за общинските концесии.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНК А ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Чл. 23. Предложенията по чл. 11 за проекти за държавни концесии или за съвместни
концесии с държавно и общинско участие,
които предвиждат плащания от концедент,
се придружават от предварителна оценка от
министъра на финансите.
Чл. 24. В случаите по чл. 23 концедентът
за държавна концесия или министърът, който
участва в споразумение за съвместна концесия
с държавно и общинско участие, представя на
министъра на финансите искане за извършване на предварителна оценка преди внасяне
за разглеждане от Координационния съвет
на проект на предложение по чл. 11, ал. 1,
съответно по чл. 15, ал. 4.
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Чл. 25. (1) Към искането по чл. 24 се прилагат проект на съответното предложение,
както и:
1. финансов анализ, както и анализ на
основните рискове и мотиви за тяхното разпределение, изготвени съгласно т. ІІ.1, ІІ.3.2
и ІІ.3.3 от приложение № 1;
2. анализ на въздействието на проекта за
концесия върху бюджета на съответното министерство, а когато концесията е съвместна
с държавно и общинско участие – и върху
бюджета на съответната община;
3. оценка на размера на необходимите
средства за провеждане на подготвителни
действия.
(2) В срок до 5 работни дни от получаването на искането Министерството на
финансите извършва проверка на пълнотата
на документите и в случай на нередовности
уведомява заявителя за отстраняването им в
определен срок.
(3) В случай на неотстраняване на нередовностите в срок предложението не се разглежда.
(4) При последващо внасяне на искане за
същия проект се прилагат ал. 2 и 3.
Чл. 26. Министърът на финансите изготвя
предварителна оценка в срок до 2 месеца от
получаването на искането по чл. 24, съответно
от отстраняването на нередовностите.
Г л а в а

п е т а

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
И РЕД ЗА СЪГЛАСУВАНЕ ПРИ ПРОЕКТИТЕ ЗА КОНЦЕСИИ С ПЛАЩАНИЯ ОТ
КОНЦЕДЕНТИТЕ
Чл. 27. (1) Финансово-икономически анализ се изготвя винаги когато се предвижда
концесията да е с плащане от концедента.
(2) Финансово-икономическият анализ се
изготвя:
1. при отчитане на обществения интерес, на
финансовото въздействие на концесията върху
държавния и общинските бюджети и на съответствието й със стратегически и програмни
документи за икономическо развитие, както
и на Националната стратегия за развитие на
концесиите и на плана за действие за държавните, съответно за общинските концесии;
2. въз основа на данни и информация от
извършени анализи или предварителни проучвания и проекти;
3. съгласно минималните изисквания към
финансово-икономическия анализ по приложение № 1.
(3) С финансово-икономическия анализ се
определят и мотивират:
1. целите, които ще бъдат реализирани с
концесията;
2. разходите, свързани с концесията, включително тези, които са за сметка на бюджета
на съответното министерство и/или община,
при спазването на фискалните правила и ограничения на Закона за публичните финанси;
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3. финансовата ефективност на концесията;
4. социално-икономическата ефективност
на концесията;
5. прогнозните финансово-икономически
елементи на концесията.
Чл. 28. (1) При изготвяне на финансовоикономическия анализ се спазват следните
изисквания:
1. при концесия за строителство и при
концесия за услуги концесионерът винаги
поема оперативния риск, като при концесия
за строителство поема и строителния риск;
2. анализът се изготвя при постоянни цени,
без инфлация;
3. финансовата норма на дисконтиране е
4 на сто в реално изражение, освен когато е
обоснован друг размер;
4. социа лно-икономическата норма на
дисконтиране е 5 на сто в реално изражение,
освен когато е обоснован друг размер;
5. при отрицателна икономическа нетна
настояща стойност на концесията тя не следва
да се възлага;
6. при положителна финансова нетна настояща стойност на концесията не се предвиждат
плащания от концедента;
7. при отрицателна финансова нетна настояща стойност на концесията концесията може
да се възложи с плащания от концедента, при
условие че икономическата нетна настояща
стойност на концесията е положителна.
(2) При изготвяне на финансово-икономическия анализ се отчита изискването по чл. 5,
ал. 3 от Закона за концесиите за спазване на
приложимите правила относно държавните
помощи.
Чл. 29. (1) Когато концесията е с плащане
от концедента, финансово-икономическият
анализ се изпраща до министъра на финансите за становище по чл. 57, ал. 4 от Закона
за концесиите.
(2) Министърът на финансите изразява
становище в срок до 2 месеца от получаването на финансово-икономическия анализ.
Становището съдържа:
1. оценка на:
а) съответствието на прогнозните финансово-икономически елементи на концесията със
заложените в съответния план за действие;
б) използваните изходни данни и допускания в разработения финансово-икономически
анализ, резултатите и изводите от него;
2. мотивирани предложения и препоръки
за промени на приложимите финансово-икономически елементи на концесията.
Чл. 30. (1) При изготвяне на предварителната оценка по чл. 26 и на становището по
чл. 29 министърът на финансите може да се
подпомага от Българската банка за развитие.
(2) Взаимоотношенията между Министерството на финансите и Българската банка
за развитие по ал. 1 се определят със споразумение.
Чл. 31. Извън случаите по чл. 27, ал. 1
финансово-икономически анализ може да се
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изготви за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията,
включени в обосновката на концесията. В тези
случаи анализът се съобразява с изискванията по приложение № 1, които са съответно
приложими.
Чл. 32. (1) Финансово-икономическият
анализ се изготвя от членове на екипа за
подготвителни действия по чл. 57, ал. 1 от
Закона за концесиите или от външен изпълнител, определен при условията и по реда на
Закона за обществените поръчки.
(2) Когато е изготвен от външен изпълнител, финансово-икономическият анализ се
подписва от лицата, които са го изготвили, и
се приема от екипа за подготвителни действия.
Г л а в а

ш е с т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО
ПО ЧЛ. 56, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ
Чл. 33. (1) Когато при изработването на техническите и функционалните изисквания към
обекта на концесията концедентът е използвал
изцяло или отчасти прединвестиционно проучване или инвестиционен проект по чл. 56,
ал. 2 от Закона за концесиите, предложилият
го икономически оператор, ако не е избран за
концесионер, има право на възнаграждение.
(2) Размерът на възнаграждението по ал. 1
се определя след искане на икономическия
оператор въз основа на отчетени преки разходи за изработване на прединвестиционното
проучване или инвестиционния проект или
на частта от тях, използвани от концедента
за изготвяне на техническите и функционалните изисквания към обекта на концесията
в документацията за концесията.
Чл. 34. (1) Размерът на възнаграждението
по чл. 33, ал. 1 се изчислява по методика
съгласно приложение № 2.
(2) Разходите, представени от икономическия оператор, се заверяват от регистриран
одитор по Закона за независимия финансов
одит по възлагане от икономическия оператор.
Г л а в а

с е д м а

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ НА
МИНИСТЕРСТВАТА ЗА СЪБРАНИТЕ ОТ
ТЯХ ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ КОНЦЕСИИ И НАПРАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ РАЗХОДИ
Чл. 35. (1) Финансирането на дейността по
концесиите включва администрирането на:
1. приходите от концесионни възнаграждения, неустойки, гаранции, обезщетения;
2. разходите по възлагане, изпълнение и
прекратяване на концесии.
(2) Финансирането на дейността по концесиите се извършва:
1. за държавните концесии – чрез бюджета
на съответните министерства и ведомства и
чрез бюджета на Министерството на финансите;
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2. за общинските концесии – чрез бюджета
на съответната община;
3. за съвместните концесии – в зависимост
от разпределението на участващите публични
органи.
Чл. 36. (1) Министерствата и ведомствата,
администриращи приходи и/или разходи от/
за концесионна дейност, ежегодно в срок до
31 януари представят в Министерството на
финансите разчет за приходите и/или разходите от/за концесионна дейност за текущата
година съгласно Закона за държавния бюджет
за съответната година, прогноза за приходите
и/или разходите от/за концесионна дейност
за следващия тригодишен период, както и
актуализирана прогноза в срок до 30 юни
съгласно образеца по приложение № 3, придружени с обяснителна записка.
(2) На база на представената информация по
ал. 1 и в съответствие със Закона за държавния
бюджет за съответната година министърът на
финансите одобрява план-сметка за разходите за концесионна дейност по параграфи на
Единната бюджетна класификация.
(3) Разходи те за концесионна дейност
в план-сметката по ал. 2 се одобряват по
министерства и ведомства и по съответни
параграфи на Единната бюджетна класификация в рамките на планираните средства по
бюджета на Министерството на финансите по
показател „Издръжка“.
Чл. 37. (1) Министерствата и ведомствата,
администриращи приходи от концесионна
дейност, изпращат в Министерството на финансите по електронна поща до 15-о число на
всеки месец отчет за приходите от концесионни възнаграждения с ДДС към предходния
месец и очаквано изпълнение на планираните
приходи от концесионни възнаграждения в
Закона за държавния бюджет за съответната година. Министерствата и ведомствата
представят информация и за направените
и очакваните отчисления от концесионните
възнаграждения към общините.
(2) С информацията по ал. 1 министерствата и ведомствата представят и отчет на
разходите, свързани с концесионна дейност,
по параграфи на Единната бюджетна класификация към предходния месец и очаквано
изпълнение за съответната година.
(3) Министерствата и ведомствата представят в срок до 31 януари в Министерството
на финансите годишен отчет за събраните от
тях приходи и/или направените разходи от/за
концесионна дейност за предходната календарна година съгласно образеца по приложение
№ 4, придружен с анализ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. При предложение за изменение на
концесионен договор, сключен по отменените Закон за концесиите от 1995 г. (отм.,
ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., в сила от 1 юли
2006 г.), глава осма от Закона за общинската
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собственост (отм., ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила
от 1.07.2006 г.), Закон за концесиите (отм.,
ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от
2.01.2018 г.) и глава втора „а“ от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(нова, ДВ, бр. 27 от 2013 г.; отм., бр. 96 от
2017 г., в сила от 1.01.2019 г.; изм., бр. 103 от
2017 г.), в случаите по чл. 137, ал. 1, т. 2, чл. 138
и 139 от Закона за концесиите за определяне
на стойността на концесията се прилагат съответно чл. 4, ал. 2, изречение второ и ал. 3
и 4. В тези случаи първоначалната стойност
на концесията се определя за целия срок на
концесионния договор, като:
1. за периода от влизането в сила на концесионния договор до датата на предложението
за изменение на договора се отчитат реалните
приходи на концесионера от концесията;
2. за останалата част от срока на концесията
приходите на концесионера се прогнозират;
3. първоначалната стойност на концесията
се определя, като стойностите по т. 1 и 2 се
дисконтират към датата на влизането в сила
на договора съгласно чл. 4, ал. 3; чл. 4, ал. 2,
изречение второ и ал. 4 се прилагат съответно,
когато е приложимо.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 35 от Закона за концесиите.
§ 3. Предложенията за включване на проекти в плана за действие по чл. 9 за програмен период 2014 – 2020 г. се правят в срок до
2 месеца от одобряването на Националната
стратегия за развитие на концесиите.
§ 4. Указания по прилагането на глави
четвърта, пета и седма дава министърът на
финансите, а за останалите глави – специализираната дирекция от АМС.
Приложение № 1
към чл. 31
Минимални изисквания към финансово-икономическия анализ
І. Обща информация
1. Предмет, обект и вид на концесията.
2. Наименование на концедента.
3. Цели на концесията и оценка на съответствието на целите на концесията с целите
и приоритетите на Националната стратегия за
развитие на концесиите и на други европейски,
национални, областни и/или общински стратегически и програмни документи при наличие
на такива.
4. Строителство и услуги, включени в предмета на концесията, а когато е приложимо – и
други стопански дейности.
5. Основни характеристики на обекта на
концесията.
6. Очаквани финансови, социални, икономически и екологични ползи от изпълнението на
концесията.
7. Описание на потребностите, които трябва
да се задоволят, и на избраното решение за
задоволяването на тези потребности, а ако не
може да бъде избрано – възможните решения.
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8. Описание на използваната методология за
изготвяне на анализа – посочват се методите,
използвани за определяне на ефективността на
концесията и на прогнозните финансово-икономически елементи на концесията.
9. Описание на изходните данни, използвани
в анализа, включително начина на определянето
им и източниците на информация.
10. Описание на основните допускания и
прогнози въз основа на експертни становища,
налична пазарна информация и др. относно:
а) технически и оперативни допускания (относно развитието на търсенето/ползването на
услугите или на строежите, свързани с предмета
на концесията, цените на услугите и др.);
б) макроикономически допускания (брутен
вътрешен продукт и други индикатори);
в) финансови допускания (относно нормата
на дисконтиране; данъци; изискуема норма на
възвръщаемост за концесионера и др.).
ІІ. Аналитична част, която съдържа:
1. Финансов анализ.
1.1. Анализ на пазара, включващ анализ на
търсенето, цените, в т.ч. ценообразуване и основни участници на пазара на съответните услуги.
1.2. Анализ на разходите и на приходите по
години за срока на концесията, в т.ч.:
а) обоснована прогноза за вида и размера на
приходите, без ДДС, от експлоатацията на строежа или на услугите, формирани от плащания от
потребителите, от потребителите и концедента
или само от концедента; при определянето на
приходите се вземат предвид принципите, начинът и особеностите на ценообразуването на
пазара на съответните услуги/стопански дейности, в т.ч. обстоятелства, като необходимост
от постигането на социално приемлива цена на
услугите, предоставяни с обекта на концесията,
държавното регулиране на цените на услугите
и други приложими обстоятелства, които биха
повлияли върху приходите на концесионера;
б) обоснована прогноза за вида и размера на
разходите: за инвестиции, за експлоатацията на
строежа или на услугите, включени в предмета на
концесията, за управление, за финансиране и др.;
в) краен паричен поток, който съдържа стойността на активите в края на срока на концесията.
1.3. Анализ и изводи за ефективността на концесията, извършени въз основа на показателите:
финансова вътрешна норма на възвръщаемост
на инвестицията, финансова нетна настояща
стойност, срок на откупуване на инвестициите,
индекс на рентабилността и др.
1.4. Мотивиране на:
а) размера, сроковете и реда за извършване
на плащания от концедента към концесионера;
б) задължение за концесионно възнаграждение, включително за размера, сроковете и реда
за неговото заплащане;
в) максимален срок на концесията, включително с възможните удължавания;
г) вида, размера и начина на плащане на
гаранциите и на другите обезпечения за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
д) възможен размер на обезщетения по чл. 150,
ал. 2 – 9, чл. 151, ал. 3 и чл. 152, ал. 2 от Закона
за концесиите;
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е) приложимостта на финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
2. Икономически анализ.
2.1. Икономическият анализ оценява приноса
на концесията към икономическото благосъстояние на региона или страната. За изготвяне
на икономическия анализ може да се ползва
Ръководството за анализ на инвестиционни
проекти по разходи и ползи на Европейската
комисия, публикувано на интернет страницата
на Националния концесионен регистър на адрес:
http://www.nkr.government.bg/.
2.2. Икономическият анализ определя показателите за икономическа ефективност на
концеси ята – нетна настояща икономическа
стойност, икономическа норма на възвръщаемост
и съотношението ползи/разходи.
3. Оценка на риска.
3.1. Извършва се анализ на чувствителността,
чрез който се определят „критичните“ променливи или параметри. Това са променливите,
чиито колебания, положителни или отрицателни,
оказват най-голямо въздействие върху финансовото и/или икономическото изпълнение на
концесията. Анализът се извършва чрез промяна
на един елемент в даден момент и определяне
на ефекта от промяната за крайните резултати
относно вътрешната норма на възвръщаемост
или нетната настояща стойност.
3.2. Извършва се анализ на основните рискове,
изготвя се матрица на рисковете и се определят
мерки за предотвратяване и намаляване на риска.
3.3. Мотивира се разпределението на рисковете
в съответствие с чл. 31 от Закона за концесиите.
4. Предложение за определяне на икономическия баланс на концесията въз основа на
ефективността на концесията с цел справедливо
разпределение на ползите от концесията в зависимост от степента на поемане на риска.
5. Оценка за съответствие с приложимите
правила в областта на държавните помощи.

Приложение № 2
към чл. 34, ал. 1
Методика по чл. 56, ал. 5 от Закона за концесиите
1. Въ зна г ра ж ден ие т о за и коном и че ск и я
оператор е в размер, равен на заверените от
регистриран одитор по Закона за независимия
финансов одит отчетени преки разходи на икономическия оператор за изработване на частта
от инвестиционното предложение, използвана
от концедента за изготвяне на техническите и
функционалните изисквания, включени в минималните изисквания към офертите по чл. 65,
ал. 2 от Закона за концесиите.
2. Преки са тези разходи, които са свързани
пряко с изработването на прединвестиционното проучване или инвестиционния проект, или
съответната част от тях. Те включват:
а) разходи за възнаграждения и осигурителни
плащания на служителите, които са извършили
изработката, и на тези, осъществили дейност по
контрол, надзор или мониторинг;
б) разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на ръководния персонал и друг
ангажиран персонал;
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в) разходи за материали;
г) разходи за външни услуги, пряко свързани
с изработката;
д) други преки разходи, присъщи за изработката.
3. Преките разходи по т. 2 се калкулират,
както следва:
а) по букви „а“ и „б“ – пропорционално на
разпределението на разходите за изработка въз
основа на годишните разходи за възнаграждения
и осигурителни плащания на служителите;
б) по буква „в“:
аа) преките материални разходи се пренасят директно в стойността на изработката въз
основа на разходна норма, умножена по цената
на придобиване;
бб) в случаите, когато не е възможно да
се определи разходна норма, за определяне на
преките материални разходи за определен вид
изработка се изчислява съотношението между
разходите за материали, присъщи за остойностяваната изработка, към броя на извършените
изработки от същия вид;
вв) ако методите по букви „аа“ и „бб“ не са
приложими поради това, че не могат да се определят присъщите материални разходи за отделните
видове изработки, се използва средният разход
за материали, който отразява съотношението
между общия брой изработки, извършени от икономическия оператор, и разходите за материали,
присъщи на изработката за последната година;
в) по буква „г“ – разходите за външни услуги,
относими към изработката, се пренасят изцяло
в стойността є, включително когато цялата изработка е извършена чрез възлагане на външен
изпълнител;
г) по буква „д“ – разходите зависят пряко от
броя на извършените изработки и са лесно разграничими (например разходи за командировки
в страната); тяхната стойност се пренася изцяло
в стойността на изработката.
4. Непреките разходи не се включват в стойността на изработката.
5. Размерът на възнаграждението се изчислява
по формулата:
Рj = ПРj, където:
Pj е размерът на възнаграждението;
ПРj са преките разходи за изработката (j).
6. Преките разходи се изчисляват по формулата:
ПРj = Тj х СЧСПОП + Тj х СЧСРП + РМj
+ РВУj + ДПРj, където:
Тj е времето за изготвяне на съответната част
от изработката;
СЧСПОП – средната стойност на часовата
ставка на пряко отговорния персонал;
СЧСРП – средната стойност на часовата
ставка на ръководния персонал;
РМj – разходите за материали за изработката
(j);
РВУj – разходите за външни услуги за изработката (j);
ДПРj – другите преки разходи, присъщи за
изработката (j).
7. Когато е използвана част от инвестиционното предложение, се определя възнаграждение,
пропорционално на използваната част.
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Приложение № 3
към чл. 36, ал. 1
Прогноза за приходите и разходите от/за държавни концесии
на ........................................................................................................................................................................................
ЗА ПЕРИОДА 20….. – 20….. г.
1

2

3

4

5

6

План*** Прогноза Прогноза Прогноза
№

ПОКАЗАТЕЛИ
(в хил. лв.)*

20… г.

20... г.

20… г.

20... г.

1

2

3

4

02-00 Други възнаграждения

Х

Х

Х

05-00 Осигуровки

Х

Х

Х

10-00 Издръжка

Х

Х

Х

19-00

І.

ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ КОНЦЕСИИ – ОБЩО

1.

Приходи от концесионни възнаграждения по бюджетите на министерствата и ведомствата, в т.ч. и на
Министерския съвет (вкл. ДДС)**

1.1.

Приходи от концесионни възнаграждения (без ДДС)

1.2.

ДДС по бюджета на министерствата и ведомствата

2.

Приходи от концесионни възнаграждения по бюджетите на общините (без ДДС)

ІІ.

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ КОНЦЕСИИ, в т.ч.:

Х

Х

Х

Придобиване на ДМА

Х

Х

Х

53-00 Придобиване на НДА

Х

Х

Х

52-00

Платени данъци, такси и адм. санкции

Забележки:
* Всички числа в хиляди левове се закръгляват до първия знак след десетичната запетая, например числото 1 257,142 хил. лв. следва да бъде посочено като 1 257,100 хил. лв.
** Приходите от държавни концесии по бюджета на Министерския съвет са без ДДС. Данъкът
върху добавената стойност върху концесионните възнаграждения постъпва по бюджетите на
министерствата, извършващи контрол върху концесионните договори.
*** В колона трета се посочва планът за съответната година съгласно Закона за държавния
бюджет.

Приложение № 4
към чл. 37, ал. 2
Годишен отчет
за приходите и разходите от/за държавни концесии
на ........................................................................................................................................................................................
за …….... г.
№

ПОКАЗАТЕЛИ

План

Отчет

(в хил. лв.)*

20.. г.

20.. г.

1

2

І. ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ КОНЦЕСИИ – ОБЩО
1. Приходи от концесии по бюджетите на министерствата и ведомствата, в т. ч.
и на Министерския съвет (вкл. ДДС)
1.1. Приходи от концесионни възнаграждения по бюджетите на министерствата и
ведомствата, в т. ч. и на Министерския съвет (вкл. ДДС)**
1.1.1. Приходи от концесионни възнаграждения (без ДДС)
1.1.2. ДДС по бюджета на министерствата и ведомствата
1.2. Приходи от неустойки, санкции и обезщетения по бюджетите на министерствата
и ведомствата
2. Приходи от концесионни възнаграждения по бюджетите на общините (без ДДС)
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ПОКАЗАТЕЛИ

План

Отчет

(в хил. лв.)*

20.. г.

20.. г.

1

2

ІІ. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ КОНЦЕСИИ, в т.ч.:
02-00 Други възнаграждения
05-00 Осигуровки
10-00 Издръжка
19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции
52-00 Придобиване на ДМА
53-00 Придобиване на НДА
Забележки:
*Всички числа в хиляди левове се закръгляват до първия знак след десетичната запетая, например числото 1 257,142 хил. лв. следва да бъде посочено като 1 257,100 хил. лв.
**Приходите от държавни концесии по бюджета на Министерския съвет са без ДДС. Данъкът
върху добавената стойност върху концесионните възнаграждения постъпва и се отчита по бюджетите на министерствата, извършващи контрол върху концесионните договори.
5225

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 23 МАЙ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2018 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2018 г. в размер 7689 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на учениците от държавните спортни
училища в присъствена форма на обучение.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13 от 2009 г.
и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5274

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 23 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта
в свободното време“ с 369 000 лв., в т.ч. по:
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а) бюджетна програма „Спорт за учащи“ – с
270 000 лв.;
б) бюджетна програма „Спорт в свободното
време“ – с 99 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на спорта за високи постижения“, бюджетна програма „Спорт за високи
постижения“ с 369 000 лв.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
и да уведоми за това министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5275

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 23 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. в общ размер 10 671 137 лв.
за изграждане и модернизиране на научната
инфраструктура в изпълнение на Националната
пътна карта за научна инфраструктура.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като
основа за развитие на икономика, базирана
на знанието“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 23 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни плащания по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена
възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо
Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна
болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2018 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер до 2 223 113 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
за безлихвена възмездна финансова помощ
на „Многопрофилна болница за ак тивно
лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, в
размер до 1 200 128 лв. и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч, в размер
до 1 022 985 лв. за погасяване на задължения
за разходи за персонал.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от „Многопрофилна болница за активно
лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и
от „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр.
Ловеч, по бюджета на Министерството на
здравеопазването в срок до 10 декември 2019 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми
в срока по ал. 1 върху непогасената част се
дължат лихви съгласно Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5277

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-3
от 22 май 2018 г.

за определяне на правилата за плащания, за
верификация и сертификация на разходите,
за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и
сроковете и правилата за приключване на
счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално
сътрудничество
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
правилата и сроковете за:
1. извършване на плащания;
2. верификация и сертификация на разходите;
3. възстановяване и отписване на неправомерни разходи;
4. счетоводна отчетност;
5. приключване на счетоводна година.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат за:
1. оперативните програми, финансирани
от Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ)
и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския
съюз (ЕС);
2. програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС, които са
програмите между Република България – Република Сърбия, Република България – Репуб
лика Турция, и Република България – Бивша
Югославска република Македония.
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Г л а в а

в т о р а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Чл. 2. (1) Изплащането на финансова подкрепа от управляващия орган към бенефициентите по оперативната програма се извършва
въз основа на административен договор или
заповед за предоставяне на финансова подкрепа или въз основа на финансово споразумение в случаите на финансова подкрепа за
финансови инструменти.
(2) Управляващият орган изплаща финансовата подкрепа при спазване на съотношението
по източници на финансиране, определено в
акта по ал. 1, или финансовото споразумение
в случаите, когато финансовата подкрепа се
реализира чрез финансови инструменти.
(3) Управляващият орган поддържа информация на ниво приоритетна ос, включително
и на ниво проект по отношение на разходите,
които попадат в обхвата на ЕФРР, но са финансирани от ЕСФ, или попадат в обхвата на
ЕСФ, но са финансирани от ЕФРР.
Чл. 3. (1) Средствата от ЕФРР, ЕСФ и КФ
на ЕС и съответното национално съфинансиране постъпват, съхраняват се и се разплащат
чрез банкови сметки в Българската народна
банка (БНБ). Схемата на паричните потоци
на средствата от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране
е представена в приложение № 1.
(2) Плащанията със средствата по ал. 1 се
извършват в български левове чрез Системата за електронни бюджетни разплащания
(СЕБРА).
(3) Валу тни ят ку рс за изчисл яване на
левовата равностойност на изплатените от
Европейската комисия аванси по оперативните
програми или на възстановените разходи по
заявления за плащане е месечният счетоводен обменен курс на Европейската комисия,
валиден за месеца, през който сумите са
били осчетоводени в сметките на сертифициращия орган.
(4) Курсовите разлики, които възникват
между месечния счетоводен обменен курс
на Европейската комисия и обменния курс
на БНБ, остават в сметките на Националния
фонд и се считат за ресурс под формата на
национално съфинансиране.
Чл. 4. Управляващият орган предоставя по
електронен път информация на сертифициращия орган за лицата, определени да работят
в СЕБРА, в срок до 5 работни дни от датата
на издаване или изменение на заповедта за
определяне на лицата.
Чл. 5. Служителите на управляващия орган,
които участват в подготовката, изпълнението
и управлението на оперативната програма,
включително и членовете на звеното/екипа
за управление на проекта, подписват декла-
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рация за липса на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L
298 от 26 октомври 2012 г.) (Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012). Декларацията съдържа
минимума от обстоятелства, посочени във
формата на приложението към Практическото
ръководство за ръководители на Европейската
служба за борба с измамите „Установяване
на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия“.
Чл. 6. Управляващият орган извършва
авансови, междинни и окончателни плащания
към бенефициентите.
Чл. 7. (1) Управляващият орган извършва
следните авансови плащания:
1. за инфраструктурни проекти на стойност
над 10 млн. лв. и с повече от 50 на сто от
общата стойност по проекта, предвидени за
строително-монтажни работи – в размер до
10 % от стойността на финансовата подкрепа;
2. за публични бенефициенти, които изпълняват проекти по Оперативна програма
„Региони в растеж“, Оперативна програма
„Транспорт и т ранспортна инфраст ру кт ура“ и Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020 г.“ – в размер до 35 % от стойността на финансовата подкрепа;
3. финансова подкрепа, представляваща
държавна или минимална помощ, при условие
че авансовото плащане се включва в доклад
по сертификация и декларация за допустимите
разходи – в размер до 40 % от стойността на
финансовата подкрепа;
4. във всички останали случаи – в размер до
20 % от стойността на финансовата подкрепа.
(2) Авансовите плащания се извършват
след издаване на акта по чл. 2, ал. 1 и в съответствие с условията, определени в него.
(3) Авансовите плащания по ал. 1, т. 1 и
за инфраструктурни проекти над 10 млн. лв.
и с повече от 50 на сто от общата стойност
по проекта за строително-монтажни работи
по т. 2 се извършват, както следва:
1. след издаване на акта по чл. 2, ал. 1 се
извършва плащане в размер до 1 % от стойността на финансовата подкрепа;
2. след сключване на първия договор с
изпълнител се извършва плащане на остатъка от аванса в размер и в съответствие с
условията, определени в акта по чл. 2, ал. 1.
Чл. 8. (1) Управляващият орган извършва авансово плащане, в случай че същото е
обезпечено в пълен размер.
(2) Обезпечение за авансово плащане не се
изисква от бенефициенти – разпоредители с
бюджет по чл. 11, ал. 3 и 9 от Закона за пуб-
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личните финанси, от разпоредители с бюджет
от по-ниска степен, от юридическите лица по
чл. 13, ал. 4 от същия закон, с изключение на
разпоредителите с бюджет по бюджетите на
общините и на случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3.
(3) Срокът на валидност на обезпечението за авансово плащане не може да бъде
по-кратък от срока за извършване на финалното плащане по проекта, определен в акта
по чл. 2, ал. 1, или до пълно покриване на
аванса с допустими разходи съгласно чл. 131,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1303/2013).
(4) При обезпечение с банкова гаранция
тя трябва да бъде безусловна и неотменима в
полза на администрацията, в чиято структура
е управляващият орган.
(5) Обезпечението със запис на заповед
трябва да бъде „без протест“ и „без разноски“.
(6) За всички видове обезпечения задължително се спазват изискванията на ал. 1 и 3.
Чл. 9. (1) Управляващият орган извършва
междинни и окончателни плащания към бенефициентите след верифициране на разходите.
(2) Окончателното плащане се изчислява,
като от общо верифицираните допустими разходи, финансирани с безвъзмездна финансова
помощ по проекта, се приспаднат извършените
авансови и междинни плащания. Размерът и
условията за плащането му се определят в
акта по чл. 2, ал. 1.
(3) Общият размер на авансовите и междинните плащания е следният:
1. за инфраструктурни проекти на стойност
над 10 млн. лв. и с повече от 50 на сто от
общата стойност по проекта за строителномонтажни работи – до 90 % от стойността на
финансовата подкрепа;
2. при обезпечаване на авансовите плащания към бенефициентите с гаранция, издадена
от банка или друга финансова институция,
регистрирани в Република България – до 95 %
от стойността на финансовата подкрепа;
3. за бенефициенти от централната администрация на изпълнителната власт, когато
утвърдените разходи по бюджета на първо
степенния разпоредител, в чиято структура
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е бенефициентът, са по-високи от размера на
отпуснатите авансови плащания – до 95 % от
стойността на финансовата подкрепа;
4. във всички останали случаи – до 80 %
от стойността на финансовата подкрепа, определена в акта по чл. 2, ал. 1.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите,
когато към бенефициентите няма извършено
авансово плащане.
(5) Алинея 3 не се прилага, когато авансът е покрит изцяло с допустими разходи
съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
(6) Покриването на аванса с допустими
разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 започва след ограниченията по ал. 3, намалени с извършените
авансови плащания. Управляващият орган
уведомява бенефициента, че остатъкът от
верифицирания разход се счита за платен с
авансовото плащане.
Чл. 10. Управляващият орган определя
в документите по чл. 24 и 26 от Закона за
управление на средствата от Европейските ст ру кт у рни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ):
1. възможността за подаване на искания
за плащане на месечна база, съобразени с
периода за верифициране на разходите от
управляващия орган по предходни искания
за плащане и без ограничение на общата им
стойност, отчитайки ограниченията по чл. 9;
2. задължение на бенефициента е да не
включва в договорите с изпълнителите изисквания за минимална стойност на разходите,
които да бъдат отчитани към него.
Чл. 11. (1) Плащанията от оперативната
програма за операции, изпълнявани чрез финансови инструменти, се извършват пое тапно,
като размерът на средствата, изплатен за
финансови инструменти, включен във всяко
искане за плащане, подадено от бенефициента към управляващия орган в периода на
допустимост, не надвишава 25 % от общия
размер на финансовата подкрепа съгласно
финансовото споразумение.
(2) Допустимите разходи за финансови
инструменти, извършени в периода на допустимост, включват:
1. плащания към или в полза на крайните
получатели;
2. поети задължения по договори за гаранции;
3. разходи за управление или плащане на
такси за управление на финансовия инструмент.
(3) Следващ и иска ни я за п лаща не о т
бенефициента към управляващия орган се
подават в периода на допустимост само в
следните случаи:
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1. второ искане за плащане, когато наймалко 60 % от сумата, заявена в първото искане за плащане, е изразходвана за допустими
разходи съгласно ал. 2;
2. трето и всяко следващо искане за плащане, когато най-малко 85 % от сумите, заявени
в предходни искания за плащане, са изразходвани за допустими разходи съгласно ал. 2.
(4) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за финансовите инструменти, изпълнявани съгласно
чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(5) Плащанията във връзка с финансовите
инструменти по ал. 4 се извършват съгласно
условията и графика, определени във финансовото споразумение.
(6) В случаите на финансова подкрепа за
финансови инструменти съгласно чл. 5, ал. 1
от ЗУСЕСИФ обезпечението на средствата за
плащания от вноската, за която управляващият
орган се е задължил към лицето, управляващо
фонда на фондовете, се извършва чрез учредяване и осигуряване на противопоставимост
в полза на управляващия орган на първия по
ред особен залог или друга форма, приемлива
за управляващия орган.
(7) Обезпечения на средствата за плащания
към лицето, изпълняващо финансов инструмент по чл. 39 от Регламент 1303/2013, не се
изискват.
Чл. 12. (1) Лихвите, натрупани по авансови
плащания, финансирани с безвъзмездна финансова помощ, са ресурс за националното
съфинансиране по съответната оперативна
програма.
(2) Лихвите и други приходи, които могат
да бъдат отнесени към финансовата подкрепа, изплатена за финансови инструменти, се
използват по реда на чл. 43, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Чл. 13. (1) Управляващият орган гарантира,
че бенефициентите получават общата сума на
финансовата подкрепа от програмата в сроковете, установени със ЗУСЕСИФ, в пълнота и
в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
(2) Управляващият орган извършва плащания към бенефициентите в рамките на
заложените от дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите лимити в
СЕБРА.
(3) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите залага по десетразрядните кодове в СЕБРА на управляващия
орган на съответната оперативна програма
следните лимити:
1. лимит в размер на авансово получените
средства от Европейската комисия и съответното национално съфинансиране;
2. лимит в размер на възстановени от Европейската комисия разходи и съответното
национално съфинансиране;
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3. лимит в размер на възстановени от
бенефициентите разходи, както и на възстановени лихви за забава по разходи, заявени
за възстановяване от Европейската комисия,
след тяхното приспадане от заявление за
плащане към Европейската комисия или от
годишен счетоводен отчет.
(4) Лимитите по ал. 3 подлежат на залагане
единствено в случаите, когато превишават
предоставеното финансиране по реда на чл. 17,
ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(5) Лимитите по ал. 3, т. 1 и 2 се залагат
в срок до 10 работни дни след получаване
на транш от Европейската комисия, като в
същия срок дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите уведомява
управляващия орган.
(6) Лимитите по ал. 3, т. 3 се залагат след
15-о число на месеца, следващ месеца на
възстановяване на разходите от бенефициентите, а за възстановените лихви за забава – на
месеца, следващ месеца на приспадането им
от заявление за плащане към Европейската
комисия или годишен счетоводен отчет.
(7) Лимитите остават заложени до тяхното
пълно усвояване или до тяхното отнемане.
(8) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите може да отнеме
изцяло или частично вече заложените лимити
при установяване на нарушение на принципа
за добро финансово управление по смисъла на
чл. 30 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Чл. 14. Управляващият орган представя
на сертифициращия орган по електронен път
прогноза за плащанията за години „n“ и „n+1“
във формата съгласно приложение № 2 в срок
до 10 януари на година „n“.
Чл. 15. Актуализация на прогнозата за
плащанията се извършва от управляващия
орган всяка година и се представя на сертифициращия орган по електронен път в срок
до 10 юли.
Чл. 16. Управляващият орган въвежда в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН)
всеки месец до 10-о число прогноза за плащанията за текущия и следващия месец.
Чл. 17. До 10 януари, 10 юли и 10 октомври
на всяка финансова година управляващият
орган представя на сертифициращия орган по
електронен път финансови данни по смисъла
на чл. 112 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 във
вида и формата на таблица 1 и до 10 януари
на финансовата година във вида и формата на
таблица 2 от приложение II от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията
от 22 септември 2014 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на образците за
предоставяне на определена информация на
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Комисията и подробни правила за обмен на
информация между бенефициерите и управляващите органи, сертифициращите органи,
одитните органи и междинните звена (ОВ, L
286 от 30 септември 2014 г.).
Чл. 18. (1) Управляващият орган уведомява
сертифициращия и одитния орган в случаите на оправомощаване по чл. 9, ал. 5 от
ЗУСЕСИФ в срок до 5 работни дни от датата
на оправомощаването.
(2) Сертифициращият орган може да изисква от управляващия орган допълнителна
финансова, техническа и административна
информация и други документи, като същите се предоставят в срок до 5 работни дни
от получаване на искането, освен ако не е
указано друго.
Г л а в а

т р е т а

ВЕРИФИК АЦИЯ И СЕРТИФИК АЦИЯ НА
РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Раздел I
Верификация на разходи
Чл. 19. (1) Управляващият орган отговаря
за верифициране на разходите, извършени от
бенефициентите по програмата, финансирана
от фондовете по чл. 1, ал. 2, т. 1.
(2) Разходите се верифицират въз основа
на документите, представени от бенефициента
с всяко искане за плащане, чрез извършване
на управленски проверки.
(3) Управленските проверки за верифициране на разходите включват:
1. документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента,
включително и на придружаващата го документация, която обхваща минимум следните
обстоятелства:
а) разходите са направени и платени в
периода на допустимост;
б) разходите са свързани с одобрени я
проект;
в) съответствие с програмните условия,
включително, където е приложимо, съответствие с одобрената ставка за финансиране;
г) съответствие с правилата за допустимост
на разходите;
д) съответствие и коректност на разходооправдателните документи и съществуването
на адекватна одитна следа;
е) при опростени форми на предоставяне
на финансова подкрепа дали условията за
плащане са изпълнени;
ж) съответствие с правилата за държавна
помощ и изискванията за устойчиво развитие,
равни възможности и недискриминация;
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з) съответствие с правилата за възлагане
на обществени поръчки и за определяне на
изпълнител по реда на глава четвърта от
ЗУСЕСИФ;
и) спазване на правилата за публичност;
й) физически напредък на проекта, измерен
с общи и специфични за програмата крайни
резултати, и където е приложимо, показатели
за резултатите и микроданни;
к) доставката на продукта или услугата е
в пълно съответствие с условията на акта по
чл. 2, ал. 1;
2. проверка на място на бенефициенти,
включително на мястото на изпълнение на
проекта, финансови посредници или крайни
пол у чатели, партньори на бенефициента,
когато това е приложимо, по преценка на
управляващия орган, с изключение на финансови инструменти, изпълнявани по реда
на чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
3. проверка на предоставените от бенефициента данни или микроданни, свързани с
изпълнението на индикаторите по проекта.
Чл. 20. (1) Проверката по чл. 19, ал. 3, т. 1
за програмите, финансирани от ЕСФ, може
да се извършва от управляващия орган въз
основа на извадка от разходни позиции от
дадено искане за плащане, която се изготвя
съгласно указанията на Европейската комисия
относно управленските проверки и указанията
на Европейската комисия относно методите
за подбор на извадки за одитиращите органи.
(2) Управляващият орган обосновава необходимостта от прилагането на извадковата
верификация по ал. 1.
Чл. 21. (1) Верифицирането на разходи
по операции, изпълнявани чрез финансови
инструменти, се извършва след проверка на
документацията, доказваща предоставянето
на финансова подкрепа и нейното използване
по предназначение.
(2) Управляващият орган извършва проверка за изп ъ лнениет о на м и ни ма л н и т е
изисквания и критериите съгласно чл. 7 от
Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ОВ, L 138/5 от 13.05.2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014).
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(3) Преди извършване на първо плащане
към бенефициента на финансови инструменти
управляващият орган проверява като минимум следното:
1. изпълнението на чл. 37, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
2. един от вариантите за изпълнение съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
е определен за предоставянето на финансов
принос за финансови инструменти;
3. спазването на правилата за предоставяне
на държавна помощ;
4. подписаното споразумение за финансиране е в съответствие с минималните изисквания, определени в приложение IV към
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(4) Управляващият орган преди извършване
на всяко следващо плащане към бенефициента на финансови инструменти извършва
проверките по чл. 9, параграф 1 от Делегиран
регламент (ЕС) № 480/2014, вк лючително
проверки за изпълнение на инвестиционната
стратегия, извършения подбор на финансови
посредници и сключените споразумения с тях
и спазването на правилата за предоставяне
на държавна помощ.
Чл. 22. В случаите, когато управляващият
орган е бенефициент по приоритетна ос „Техническа помощ“ и е отговорен за подбора,
одобрението, верификацията и плащанията на
извършените разходи, проверките по чл. 19 се
извършват така, че да се гарантира принципът
на разделение на функциите.
Чл. 23. (1) Управляващият орган извършва
проверките по чл. 19, ал. 3, т. 2. Проверките
може да се извършват на извадков принцип
на база на методология, основана на оценка
на риска, допълнена чрез случайна извадка,
включително и проверки за спазване на принципа за дълготрайност съгласно изискванията
на чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) При необходимост управляващият орган
извършва извънредни проверки на място по
смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 2.
(3) При проверка на място на операции,
изпълнявани чрез финансови инструменти,
управляващият орган извършва преглед на
документацията, доказваща предоставянето
на финансова подкрепа, както и проверка
дали заложените резултати и показатели в
договорите между финансовите посредници
и крайните получатели са постигнати.
(4) Управляващият орган въвежда информация за извършените проверки на място,
направените констатации и препоръки, включително и актуална информация за статуса на
изпълнението на препоръките, в ИСУН в срок
до 3 работни дни от настъпване на събитието,
подлежащо на въвеждане или актуализация.
Чл. 24. (1) В рамките на счетоводната
година управляващият орган предоставя на
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сертифициращия орган чрез ИСУН регулярно,
но не по-рядко от всеки втори месец, междинни доклади по сертификация и декларации
за допустимите разходи с включени разходи
в съответствие с чл. 65, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
(приложение № 3).
(2) Управляващият орган въвежда със статус
„приключен“ в ИСУН докладите по ал. 1 до
10-о число на месеца.
(3) Управляващият орган включва в доклада
по сертификация и декларация за допустимите разходи платени от бенефициента аванси
към изпълнителите по договори в случаите,
когато в сключения договор с изпълнител е
предвидено авансово плащане и е предоставена фактура или друг счетоводен документ
с еквивалентна доказателствена стойност за
извършения разход.
(4) Управляващият орган може да включва
в доклада по сертификация и декларацията
за допустимите разходи изплатените към бенефициентите допустими разходи по голям
проект по смисъла на чл. 100 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 преди одобрението му от
Европейската комисия в случаите, когато
е изпълнено условието по чл. 24, ал. 4 от
ЗУСЕСИФ.
(5) Управляващият орган предоставя чрез
ИСУ Н информация съгласно приложение
№ 4A.
(6) Управляващият орган предоставя на
сертифициращия орган чрез ИСУН до 10 юни
за всяка счетоводна година финален междинен доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи за счетоводната година
с включени верифицирани разходи до 31 май
съгласно приложение № 3.
Чл. 25. При констатирани от национални и
европейски контролни и одитни органи слабости във функционирането на системата за
управление и контрол управляващият орган
предприема следните действия:
1. анализира обхвата на констатираните
недостатъци в системата за управление и
контрол по оперативната програма и предприема действия за отстраняването им съгласно
препоръките на националните и европейските
контролни и одитни органи чрез прилагане
на подобрени контролни механизми;
2. уведомява сертифициращия орган за
корекция на верифицираните разходи, включени в предходни доклади по сертификация
и декларации за допустимите разходи.
Раздел II
Сертификация на разходите
Чл. 26. (1) Сертифициращият орган отговаря за изготвяне и изпращане до Европейската комисия на заявления за плащане за
разходите, верифицирани от управляващия
орган по оперативната програма и сертифи-
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цирани от сертифициращия орган в съответствие с чл. 126, буква „а“ от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и чл. 66 от ЗУСЕСИФ.
(2) Сертифициращият орган изпраща информацията по чл. 66, ал. 4 от ЗУСЕСИФ
чрез ИСУН до управляващия орган и до
одитния орган.
(3) Управляващият орган може да включва повторно неодобрени от сертифициращия
орган разходи в следващ доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
в резултат на промяна на обстоятелствата за
допустимостта на разходите и след извършване на съответните управленски проверки.
Чл. 27. Сертифициращият орган във връзка
със сертификацията извършва:
1. документална проверка на получените от
управляващия орган доклад по сертификация
и декларация за допустимите разходи, включваща най-малко проверка на намаленията
по чл. 39, отразяването на информацията от
одитни доклади по програмите и потвърждаване, че всички верифицирани и включени
разходи са платени;
2. проверка за спазването на процедурите
и контролните дейности на управляващия
орган за верификация на разходите;
3. проверка на място на бенефициенти,
включително на мястото на изпълнение на
проекта, на финансови посредници или на
крайни получатели, с изключение на финансови инструменти по чл. 39 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.
Чл. 28. (1) При сертификацията на разходи се от чи тат резул тат и те от док ла ди
на национални и европейски контролни и
одитни органи.
(2) Одитният орган предоставя на сертифициращия орган предварителните и окончателните доклади от извършени одити по
оперативните програми в срок до 5 работни
дни от тяхното издаване.
Чл. 29. Управляващият орган предоставя
на сертифициращия и на одитния орган по
електронен път:
1. информация за текущи разследвания на
Европейската служба за борба с измамите във
връзка със съответната оперативна програма в
срок до 5 работни дни от нейното получаване;
2. предварителни и окончателни доклади
от службите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и Сметната палата
на Република България в срок до 5 работни
дни от тяхното получаване в случаите, когато сертифициращият и одитният орган не
са адресати.
Чл. 30. Управляващият орган представя
на сертифициращи я и одитни я орган по
електронен път:
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1. метода по чл. 59, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ
в срок до 5 работни дни след одобрението
му от ръководителя на управляващия орган;
2. метода по чл. 59, ал. 2, т. 3 от ЗУСЕСИФ
в срок до 5 работни дни след одобрението
му от ръководителя на управляващия орган;
3. информация за напредъка по изпълнението и резултатите от извършените управленски
проверки съгласно приложение № 5 – два
пъти годишно – в срок до 31 юли за проверки,
извършени в периода от 1 януари до 30 юни;
в срок до 31 януари за проверки, извършени
в периода от 1 юли до 31 декември на пред
ходната финансова година;
4. процедурния наръчник, както и всички
последващи изменения, в срок до 5 работни
дни след одобрението му от ръководителя на
управляващия орган.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
Чл. 31. (1) Сертифициращият орган и управляващият орган организират счетоводната
отчетност по оперативната програма чрез
отчитане на начислена и на касова основа
на всички счетоводни събития, произтичащи
от финансовото управление на оперативната
програма, в SAP системата на Министерството
на финансите.
(2) Дирекция „Информационни системи“ в
Министерството на финансите осигурява поддръжката на SAP системата на Министерството
на финансите в сигурна информационна среда,
като прилага утвърдените политики, правила
и процедури в министерството, съобразени
с изискванията на Закона за електронното
управление и Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност,
приета с ПМС № 279 от 2008 г.
(3) Сертифициращият орган определя на
управляващия орган самостоятелен фирмен
код в SAP системата, чрез който се осигурява
оперативна самостоятелност и независимост
на счетоводната отчетност.
(4) Управляващият орган е собственик на
информацията, която оторизирани от него
служители създават в SAP системата на Министерството на финансите, и като такъв отговаря за въвеждането, промяната, верността и
поверителността на информацията съобразно
изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания
за мрежова и информационна сигурност.
(5) Редът за осигуряване на достъп на потребители и за работа със SAP системата е
определен в приложения № 6 и 7.
Чл. 32. Сертифициращият орган ежемесечно и на тримесечие консолидира или обобщава
отчетната информация, предоставена от управляващите органи във формати и в рамките
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на срокове, утвърдени съгласно указания на
министъра на финансите, издадени въз основа
на Закона за публичните финанси.
Чл. 33. (1) Сертифициращият орган разработва и въвежда в счетоводната система единен
сметкоплан за всички управляващи органи и
определя стандартни счетоводни записвания
за счетоводните събития, произтичащи от
финансовото управление на оперативните
програми, задължителни за прилагане от
управляващите органи и в съответствие с
утвърдения по чл. 164 от Закона за публичните финанси сметкоплан на бюджетните
организации.
(2) Стандартните счетоводни записвания се
разработват от Министерството на финансите.
(3) Сертифициращи ят орган съгласу ва
разработената от управляващия орган счетоводна политика.
(4) Сертифициращият орган допълва или
изменя сметкоплана при:
1. допълнение или изменение на счетоводните правила, приложими за публичния сектор;
2. инициирано от управляващ орган и
заявено по електронен път предложение за
допълване на сметки.
(5) Сертифициращият орган осигу рява
аналитична счетоводна информация по оперативните програми чрез стандартни счетоводни
записвания за:
1. одобрените бюджети по оперативните
програми;
2. вземанията от Европейската комисия;
3. задълженията към Европейската комисия;
4. трансферите за национално съфинансиране, утвърдени с годишния закон за държавния бюджет;
5. сертифицираните разходи по проектите;
6. вземанията, отчетени по реда на приложение № 8.
(6) Управляващият орган осигурява аналитична счетоводна информация по проектите
чрез стандартни счетоводни записвания за:
1. договорената безвъзмездна финансова
помощ;
2. вземанията от бенефициентите;
3. задълженията към бенефициентите;
4. извършените авансови плащания и възстановяването на допустими разходи;
5. верифицираните разходи по проектите.
(7) Управляващият орган осигурява аналитична счетоводна информация за финансовите
споразумения с лицето, управляващо фонда
на фондовете, или лицето, изпълняващо финансов инструмент по чл. 39 от Регламент
№ 1303/2013, чрез стандартни счетоводни
записвания за:
1. дължимата финансова подкрепа на лицата
по тази алинея, определена със споразуменията по чл. 2, ал. 1;
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2. вземанията от лицата по тази алинея;
3. изплатеното финансиране към бенефициентите на финансова подкрепа;
4. верифицираните разходи по споразуменията по чл. 2, ал. 1.
Чл. 34. Сертифициращият орган оказва
методическа помощ в случаите на специфични
дейности и операции, различни от утвърдените със стандартните счетоводни записвания.
Г л а в а

п е т а

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА
НЕПРАВОМЕРНИ РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Чл. 35. (1) Бенефициентът възстановява
предоставената с акта по чл. 2, ал. 1 финансова подкрепа, когато е:
1. определена индивидуална финансова
корекция;
2. недължимо платена без правно основание
или при отпаднало основание.
(2) Управляващият орган определя сумата
за възстановяване по ал. 1 и отчита вземане
по програмата.
Чл. 36. При установени слабости в системата
за управление и контрол управляващият орган
определя сума за възстановяване и отчита
вземане по програмата, което се възстановява
съгласно Закона за публичните финанси.
Чл. 37. (1) Управляващият орган въвежда
информация за определените индивидуални
финансови корекции, чрез които се отменя
изцяло или частично финансова подкрепа,
предоставена със средства от ЕСИФ и национално съфинансиране по проектите, в ИСУН
в срок до 3 работни дни и в счетоводната
система в срок до 5 работни дни:
1. след издаване на акта по чл. 73, ал. 1
от ЗУСЕСИФ;
2. след влизане в сила на съдебно решение за отмяна или изменение на финансова
корекция.
(2) След определяне на сумата за възстановяване по чл. 35, ал. 1, т. 2 и чл. 36
информацията за тях се въвежда в ИСУН и
в счетоводната система в сроковете по ал. 1.
(3) Редът, сроковете и формата за предоставяне от управляващия орган на сертифициращия орган на информация за регистрираните вземания по чл. 35, ал. 1 и чл. 36 са
определени в приложения № 8 – 14.
Чл. 38. (1) Управляващият орган намалява
верифицираните разходи през счетоводната
година и до изготвяне на финалния междинен доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи с установените вземания
по чл. 35, ал. 1 и чл. 36 по реда, определен
в чл. 39. Относимият към вземанията собствен принос се намалява от верифицираните
разходи.
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(2) Определените финансови корекции и
недължимата поради отпаднало основание
финансова подкрепа се намаляват при верифициране на искане за плащане и не се включват
в доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи.
Чл. 39. (1) Управляващият орган намалява
вземанията по чл. 35, ал. 1 за разходи, включени в заявление за плащане към Европейската
комисия през счетоводната година, които
все още не са сертифицирани с годишния
счетоводен отчет. Вземанията се намаляват
от първия следващ доклад по сертификация
и декларация за допустимите разходи, включително и относимия към тях собствен принос. В случай че до изпращането на доклада
по сертификация на сертифициращия орган
вземанията са възстановени от бенефициента,
същите се отразяват като възстановени суми
заедно с лихвата за забава.
(2) Управляващият орган намалява възстановените вземания по чл. 35, ал. 1 заедно
с лихва за забава, включително и относимия
към тях собствен принос, от първия следващ
доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи, когато са свързани с разходи,
сертифицирани с годишен счетоводен отчет.
(3) Управляващият орган намалява отчетените вземания по чл. 36 от първия следващ
доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи, когато са свързани с
разходи, които са включени в заявление за
плащане, подадено към Европейската комисия.
(4) В случай че първият следващ доклад по
сертификация и декларация за допустимите
разходи се изготвя след края на текущата
счетоводна година, намаленията по ал. 1 и 3
се извършват от сертифициращия орган при
изготвяне на отчета по чл. 49, т. 1.
(5) Сертифициращият орган уведомява по
електронен път управляващия орган за изпращането на документите по реда на чл. 57,
ал. 3 в срок до 3 работни дни.
Чл. 40. Управляващият орган поддържа
в ИСУН Книга на длъжниците и Книга на
длъжниците за системни пропуски за всяка
оперативна програма, като вписва всички
вземания, отчетени съгласно чл. 35 и 36.
Чл. 41. (1) Всички вземания, отчетени съгласно чл. 35 и 36, подлежат на възстановяване
към сметката за средствата от Европейския
съюз на Националния фонд.
(2) Вземанията по финансови корекции,
на ложени за финансови инст ру менти, не
подлежат на възстановяване, ако попадат в
изключенията, предвидени в чл. 6, параграф
3, ал. 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 480/2014.
Чл. 42. (1) Управляващият орган информира бенефициента за сумата за възстановяване
в случаите по чл. 35, ал. 1.
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(2) Управляващият орган определя реда,
по който бенефициентът го уведомява за
извършеното доброволно възстановяване на
средствата.
(3) Управляващият орган инициира своевременно процедура по уведомяване на отговорния разпоредител с бюджет за дължимите
средства по чл. 36.
Чл. 43. (1) Бенефициентът възстановява
вземанията по чл. 35, ал. 1 в 14-дневен срок от:
1. датата, на която е информиран чрез
ИСУН за дължимата сума по чл. 35, ал. 1, т. 1;
2. влизането в сила на акта, с който са
установени вземанията по чл. 35, ал. 1, т. 2.
(2) При възстановяване на задължението
преди крайния срок не се дължи лихва за
забава.
(3) Със съгласие на бенефициента възстановяване в срока, определен в ал. 1, може да
се извърши и чрез отнемане на разпределен
лимит по десетразряден код на бенефициент
в СЕБРА.
(4) Управляващият орган извършва при
хващане от последващо плащане по проекта,
дължимо след верифициране на разходи по
проекта, когато дължимите средства не са
възстановени по реда на ал. 1 и 3.
(5) Дължимите средства се прихващат след
изтичане на срока по ал. 1 заедно с лихва за
забава, начислена от датата, следваща датата
на изтичане на срока, определен в ал. 1, до
датата на възстановяване на средствата.
(6) В случай на невъзможност за извършване на възстановяване по реда на ал. 1 – 5
управляващият орган упражнява правата си
по учредени или издадени от бенефициента
обезпечения.
Чл. 44. (1) Вземанията по чл. 35, ал. 1,
определени на бенефициенти – бюд жетни
организации, които не са възстановени по
реда на чл. 43 до шест месеца от изтичане на
срока за доброволно възстановяване, подлежат
на възстановяване от бюджетите на първо
степенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона
за публичните финанси или от бюджетните
организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон,
в чиито структури е бенефициентът, заедно
с лихвата за забава.
(2) Възстановяването на средствата от
бюджетните организации по ал. 1 към сметката за средства от Европейския съюз на
Националния фонд се отчита като трансфер
между бюджетите и сметките за средства от
Европейския съюз на Националния фонд.
При необходимост се извършват промени по
бюджетите съгласно разпоредбите на Закона
за публичните финанси.
(3) Възстановяването на средства от първостепенните разпоредители с бюджет може
да се извърши и от централния бюджет чрез
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намаляване по бюджета на първостепенния
разпоредител с бюджет на разходи и/или
предоставени т рансфери и компенсирана
промяна на бюджетните взаимоотношения на
централния бюджет с бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет и сметката за
средства от Европейския съюз на Националния фонд съгласно разпоредбите на Закона
за публичните финанси.
(4) Възстановяването на средства от разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 и чл. 13,
ал. 4 от Закона за публичните финанси по реда
на ал. 3 може да се извърши чрез промяна на
бюджетното взаимоотношение със съответния
финансиращ бюджет по държавния бюджет
и промяна на бюджетното взаимоотношение
между централния бюджет и финансиращия
бюджет.
(5) Първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11,
ал. 9 от Закона за публичните финанси или
бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от
същия закон, в чиито структури е бенефициентът, могат да прилагат реда по ал. 1 – 4 и
преди изтичане на срока по ал. 1, съгласувано
с бенефициента.
(6) След изтичане на срока по ал. 1 и при
липса на постъпили искания за плащане от
страна на бенефициента управляващият орган
информира първостепенните разпоредители с
бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11,
ал. 9 от Закона за публичните финанси или
бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от
същия закон, в чиито структури е бенефициентът, за предприемане на действия по
възстановяване на вземането по чл. 35, ал. 1
до края на съответната бюджетна година, с
изключение на случаите, в които срокът изтича през месец декември на същата година
и възстановяването може да се извърши в
рамките на следващата бюджетна година.
(7) За вземания на стойност под 1000 лв.
заедно с лихвата за забава възстановяване от
първостепенните разпоредители с бюджет,
разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от
Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия
закон, в чиито структури е бенефициентът, се
извършва след окончателно искане за плащане
или при служебно приключване на проекта
по реда на чл. 64, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.
(8) Възстановяването по ал. 3 и 4 може да
се извършва за вземания по чл. 35, ал. 1, които са по различни проекти или са дължими
от различни бенефициенти в структурата на
първостепенните разпоредители с бюджет,
разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9
от Закона за публичните финанси или от
бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от
същия закон. Информация за извършеното
възстановяване се предоставя от разпореди-
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теля с бюджет на сертифициращия орган и
на управляващия орган, към който е било
дължимо вземането, в 10-дневен срок от
датата на възстановяване.
Чл. 45. (1) Дължими суми от бенефициенти – бюджетни организации, с изключение на
разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 или
бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от
Закона за публичните финанси, които не са
събрани по реда по чл. 43 и 44 до окончателно
плащане, могат да се възстановяват по реда
на чл. 106 от Закона за публичните финанси
до края на следващата бюджетна година.
(2) Управляващият орган представя информация на сертифициращия орган за дължимите
суми съгласно ал. 1 в срок до 15 ноември на
финансовата година, съдържаща наименованието на длъжника, размера на дължимата
сума и начислената лихва за забава.
(3) Сертифициращият орган информира
управляващия орган за предприетите действия по възстановяване по реда на чл. 106 от
Закона за публичните финанси и за размера
на вземането, което ще бъде погасено по
този ред.
(4) Въ зстановява нет о под формата на
прихващане съгласно чл. 106 от Закона за
публичните финанси се отразява в отчетите
за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на
Националния фонд, доколкото такова прихващане се приравнява на касов поток, съгласно
разпоредбите на стандартите и указанията
за отчетността на бюджетните организации,
утвърдени съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 46. Дължимите средства от бенефициенти могат да бъдат разсрочвани или отсрочвани съгласно чл. 184, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Чл. 47. (1) При невъзможност да се приложат способите за възстановяване, посочени в
чл. 43 – 46, управляващият орган уведомява
Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от окончателно плащане по проекта.
Дължимите вземания се погасяват по реда
на чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(2) За вземания, установени за неправомерно получена минимална помощ или помощ,
освободена от задължението за уведомяване
с акт на Съвета на Европейския съюз или
на Европейската комисия, се прилага редът,
определен в чл. 37 от Закона за държавните
помощи.
(3) Възстановяването на неправомерна
и несъвместима държавна помощ или на
неправилно използвана държавна помощ се
извършва по реда на глава шеста от Закона
за държавните помощи.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА
ГОДИНА
Чл. 48. (1) Приключването на счетоводната година се извършва за всяка оперативна
програма.
(2) Отговорни за приключване на счетоводната година са управляващият орган,
сертифициращият орган и одитният орган.
Чл. 49. За приключването на счетоводната
година се изготвят следните документи:
1. годишен счетоводен отчет, изготвян от
сертифициращия орган;
2. декларация за управлението, изготвяна
от управляващия орган;
3. годишно обобщение на окончателните
одитни доклади и на извършените проверки,
изготвяно от управляващия орган;
4. годишен контролен доклад, изготвян от
одитния орган;
5. одитно становище, изготвяно от одитния
орган.
Чл. 50. При програми, финансирани от
повече от един фонд, допълнени ята към
отчета по чл. 49, т. 1 се изготвят за всеки
отделен фонд.
Чл. 51. Сертифициращият орган изготвя
отчета по чл. 49, т. 1 след проверка на:
1. коректното и пълно отразяване на информацията за намалените от управляващия
орган вземания и лихви съгласно чл. 39, ал. 1
и 3 през счетоводната година;
2. коректното и пълно отразяване на информацията за намалените от управляващия
орган вземания и лихви съгласно чл. 39, ал. 2
през счетоводната година за разходи, сертифицирани с годишен счетоводен отчет;
3. невъзстановените вземания по чл. 35,
които са сертифицирани с годишен счетоводен
отчет, включително определените съгласно
изискването за дълготрайност по чл. 71 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
4. определените като невъзстановими към
края на счетоводната година суми;
5. коректното и пълно отразяване на информацията по т. 1 – 4 в SAP системата на
Министерството на финансите;
6. новорегистрирани и възстановени вземания заедно с лихва за забава по чл. 35,
ал. 1 и чл. 36;
7. регистрираните сигнали за нередности по
разходи, заявени за възстановяване от Европейската комисия през счетоводната година;
8. отразяване на резултатите от одитни
доклади.
Чл. 52. Управляващият орган предоставя
на сертифициращия орган по електронен път
в срок до 30 ноември след края на счетоводната година информация за невъзстановими
суми по сертифицирани пред Европейската
комисия с годишен счетоводен отчет разходи
съгласно приложение № 15.
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Чл. 53. Сертифициращият орган изготвя
отчета по чл. 49, т. 1, като проверява и анализира обстоятелствата по чл. 51 и изчислява
общата сума на допустимите разходи за съответната счетоводна година.
Чл. 54. (1) При предоставяне на финансиране под формата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕСИФ в случаите, когато по проектите
има извършени разходи, представл яващи
процент от общо допустимите разходи или
от определена категория разходи по проекта,
при приключване на проекта не се допуска
надхвърляне на максимално определените
стойности.
(2) При надхвърляне на максимално определените стойности и при невъзможност
разходите по ал. 1 да се коригират при приключване на проекта, управляващият орган
извършва корекцията от декларираните към
Европейската комисия разходи за съответната счетоводна година, като отчита вземане
и регистрира дълг в Книга на длъжниците.
Чл. 55. (1) Извършените от сертифициращия орган намаления съгласно чл. 39, ал. 4
не се отразяват от управляващия орган в
междинен доклад по сертификация и декларация за допустими разходи.
(2) Управляващият орган отразява намалените от сертифициращия орган разходи
в отчета по чл. 49, т. 1 в общия размер на
верифицираните разходи по оперативната
програма на основание уведомлението по
чл. 39, ал. 5.
Чл. 56. (1) Управляващият орган отразява
информацията от окончателните одитни док
лади при изготвяне на годишното обобщение
по чл. 49, т. 3.
(2) Управляващият орган включва в годишното обобщение по чл. 49, т. 3 изчисления
размер на извършените корекции в отчета по
чл. 49, т. 1.
Чл. 57. (1) Документите по чл. 49 се съгласуват по електронен път между органите по
чл. 48, ал. 2 по реда и в сроковете съгласно
приложение № 16.
(2) Сертифициращи ят орган извършва
преглед за съответствие на данните в окончателните документи по чл. 49.
(3) Документите по чл. 49, т. 1 – 3 се изпращат от сертифициращия орган на Европейската
комисия чрез системата SFC 2014 в срока по
чл. 59, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012.
Г л а в а

с е д м а

ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Раздел I
Извършване на плащания
Чл. 58. Източниците на финансиране на
програмите за трансгранично сътрудничество
по външните граници на ЕС (програмите за
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ТГС) са ЕФРР, Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП II), националното
съфинансиране на Република България и националното съфинансиране на страната – партньор по съответната програма за ТГС.
Чл. 59. Средствата, които се получават
от Европейската комисия за финансиране на
програмите за ТГС, се третират като средства
от ИПП II.
Чл. 60. (1) Изплащането на финансова подкрепа от управляващия орган към водещия
бенефициент или бенефициента по приоритетна ос „Техническа помощ“ се извършва в
евро въз основа на акта по чл. 2, ал. 1.
(2) Управляващият орган изплаща финансовата подкрепа при спазване на съотношението
по източници на финансиране, определено в
акта по чл. 2, ал. 1.
Чл. 61. (1) Средствата от ИПП II, съответното българско национално съфинансиране,
съфинансирането на ст раната – партньор
по приоритетна ос „Техническа помощ“, и
съфинансирането на страната – партньор по
останалите приоритетни оси, когато това е
предвидено в меморандума за изпълнение
на съответната програма за ТГС, постъпват,
съхраняват се и се разплащат чрез банкови
сметки в БНБ. Схемата на паричните потоци
на средствата се определя съгласно приложение № 17.
(2) Плащанията със средства по ал. 1 се
извършват чрез СЕБРА и системата за електронно банкиране на БНБ.
Чл. 62. (1) Управляващият орган предоставя
по електронен път информация на сертифициращия орган за лицата, определени да работят
в СЕБРА, в срок до 5 работни дни от датата
на издаване или на изменение на заповедта
за определяне на лицата.
(2) Служителите на управляващия орган,
които участват в подготовката, изпълнението
и управлението на програмите за ТГС, както и
членовете на звеното или екипа за управление
на проекта, подписват декларацията по чл. 5.
Чл. 63. Управляващият орган извършва
авансови, междинни и окончателни плащания
към водещия бенефициент или бенефициента
по приоритетна ос „Техническа помощ“.
Чл. 64. (1) Управляващият орган извършва
следните авансови плащания:
1. за бенефициентите по приоритетна ос
„Техническа помощ“ на програмите по чл. 1,
ал. 2, т. 2 – в размер до 50 % от одобрените
годишни бюджети за техническа помощ;
2. финансова подкрепа, представляваща
държавна или минимална помощ, при условие
че авансовото плащане се включва в доклад
по сертификация и декларация за допустимите
разходи – в размер до 40 % от стойността на
финансовата подкрепа;
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3. във всички останали случаи – в размер до
20 % от стойността на финансовата подкрепа.
(2) Пред ви ден и т е а ва нсови п ла ща н и я
към водещия бенефициент и бенефициента
по приоритетна ос „Техническа помощ“ на
програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2 се извършват
в срока по чл. 61, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
Чл. 65. Управляващият орган определя
условията, при които се извършва плащането
по чл. 64, в акта по чл. 2, ал. 1, доколкото
друго не е предвидено в приложимото европейско законодателство и в сключените
между държавите договори, ратифицирани,
обнародвани и влезли в сила за Република
България.
Чл. 66. (1) Управляващият орган извършва междинни и окончателни плащания към
водещия бенефициент или бенефициента по
приоритетна ос „Техническа помощ“ след
верифициране на разходите.
(2) Окончателното плащане се изчислява,
като от верифицираните допустими разходи
за сметка на безвъзмездната финансова помощ по проекта се приспаднат извършените
авансови и междинни плащания. Размерът
и условията за плащането му се определят в
акта по чл. 2, ал. 1.
(3) Общият размер на авансовите и междинните плащания е следният:
1. при обезпечаване на авансовите плащания към бенефициентите с гаранция, издадена
от банка или друга финансова институция,
регистрирана в Република България – до 95 %
от стойността на финансовата подкрепа;
2. във всички останали случаи – до 80 %
от стойността на финансовата подкрепа, определена в акта по чл. 2, ал. 1.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите,
когато към бенефициентите няма извършено
авансово плащане.
(5) Алинея 3 не се прилага в случаите,
когато авансът е покрит изцяло с допустими
разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(6) Покриването на аванса с допустими
разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 започва след ограниченията по ал. 3, намалени с извършените
авансови плащания. Управляващият орган
уведомява бенефициента, че остатъкът от
верифицирания разход се счита за платен с
авансовото плащане.
Чл. 67. Управляващият орган предоставя
възможност в акта по чл. 2, ал. 1 за подаване
на искания за плащане на тримесечие.
Чл. 68. Лихвите, натрупани по авансови
плащания на водещия бенефициент и бенефициента по приоритетна ос „Техническа
помощ“, финансирани с безвъзмездна финансова помощ, са ресурс за националното съфинансиране по съответните програми за ТГС.
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Чл. 69. Водещият бенефициент или бенефициентът по приоритетна ос „Техническа
помощ“ преизчислява в евро сумите на разходите, извършени в национална валута по реда
на чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 2013 г.
относно специалните разпоредби за подкрепа
от Европейския фонд за регионално развитие
по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.).
Чл. 70. (1) Управляващият орган гарантира,
че водещият бенефициент или бенефициентът
по приоритетна ос „Техническа помощ“ получава общата сума на финансовата подкрепа
от програмата в сроковете, установени със
ЗУСЕСИФ, в пълнота и в съответствие с
чл. 60, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
(2) Управляващият орган извършва плащания към водещия бенефициент или бенефициента по приоритетна ос „Техническа
помощ“ в рамките на заложените от дирекция
„Национален фонд“ в Министерството на
финансите лимити в СЕБРА.
(3) Управляващият орган е отговорен за
навременното осигуряване на публичното национално съфинансиране от страната – партньор по приоритетна ос „Техническа помощ“,
и съфинансирането от страната – партньор
по останалите приоритетни оси, когато това
е предвидено в меморандума за изпълнение
на съответната програма за ТГС.
(4) В срок до 5 работни дни след получаване
на средствата по ал. 3 управляващият орган
превежда получените средства по сметката с
лимит в БНБ на дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите.
Чл. 71. (1) Дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите залага по
десетразредните кодове в СЕБРА на управ
ляващия орган на съответната програма за
ТГС следните лимити:
1. лимит в размер на авансово получените
средства от Европейската комисия, съответното българско национално съфинансиране и съответното съфинансиране на страната – партньор по приоритетна ос „Техническа помощ“,
и съфинансирането от страната – партньор
по останалите приоритетни оси, когато това
е предвидено в меморандума за изпълнение
на съответната програма за ТГС;
2. лимит в размер на възстановени от
Европейската комисия разходи, съответното
българско национално съфинансиране, съответното съфинансиране на страната – партньор по приоритетна ос „Техническа помощ“,
и съфинансирането от страната – партньор
по останалите приоритетни оси, когато това
е предвидено в меморандума за изпълнение
на съответната програма за ТГС;
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3. лимит в размер на възстановените от
водещия бенефициент или бенефициента по
приоритетна ос „Техническа помощ“ разходи, както и възстановени лихви за забава по
разходи, заявени за възстановяване от Европейската комисия, след тяхното приспадане
от заявление за плащане към Европейската
комисия или от годишен счетоводен отчет.
(2) Лимитите по ал. 1 подлежат на залагане
единствено в случаите, когато превишават
предоставеното финансиране по реда на чл. 17,
ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(3) Лимитите по ал. 1, т. 1 и 2 се залагат
в срок до 10 работни дни след получаване
на транш от Европейската комисия, като в
същия срок дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите уведомява
управляващия орган.
(4) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите залага лимит на
управляващия орган за частта на съответното
съфинансиране на страната – партньор по
приоритетна ос „Техническа помощ“, и за
частта на съответното съфинансиране на страната – партньор по останалите приоритетни
оси, когато това е предвидено в меморандума
за изпълнение на съответната програма за
ТГС, само когато е осигурено национално
съфинансиране от съответната страна партньор по сметката на Националния фонд за
програмите за ТГС.
(5) Лимитите по ал. 1, т. 3 се залагат след
15-о число на месеца, следващ месеца на
възстановяване на разходите от бенефициентите, а за възстановените лихви за забава – на
месеца, следващ месеца на приспадането им
от заявление за плащане към Европейската
комисия или годишен счетоводен отчет.
(6) Лимитите остават заложени до тяхното
пълно усвояване или до тяхното отнемане.
(7) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите може да отнеме
на п ъ л но и л и час т и ч но вече за ложен и т е
лимити при установяване на нарушение на
принципа за добро финансово управление
по смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Чл. 72. (1) Управляващият орган представя на сертифициращия орган по електронен
път прогноза за плащанията за години „n“ и
„n+1“ във формата съгласно приложение № 2
в срок до 10 януари на година „n“.
(2) Актуализация на прогнозата за плащанията се извършва от управляващия орган всяка
година и се представя на сертифициращия
орган по електронен път в срок до 10 юли.
Чл. 73. Ръководителят на управляващия орган или упълномощено от него лице предоставя
на сертифициращия орган по електронен път
до 10-о число на всеки месец информацията
съгласно приложение № 18.
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Чл. 74. (1) Управляващият орган уведомява
сертифициращия орган и одитния орган в
случаите на оправомощаване по чл. 9, ал. 5
от ЗУСЕСИФ в срок 5 работни дни от датата
на оправомощаването.
(2) С ер т ифи ц и ра щ и я т орга н може да
изисква от управляващия орган допълнителна финансова, техническа, административна информация и други документи, като
същите се предоставят в срок 5 работни дни
от получаване на искането, освен ако не е
указано друго.
Чл. 75. Управляващият орган се задължава да въвежда информация за извършените
плащания за съответната програма за ТГС
в информационната система за управление
в срок до 3 работни дни от извършване на
плащането.
Раздел II
Верификация на разходи
Чл. 76. В случаите, когато се прилагат
разпоредбите на чл. 23, т. 4 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1299/2013, бенефициентът
предоставя на определените за всяка държава
контрольори документите за извършените
плащания по проекта.
Чл. 77. Контрольорите са отговорни за
верифициране на разходите, осъществявани
на територията на съответната страна, и съответствието на тези разходи по проекта или
част от проекта, за която се отнасят, с приложимото за съответната страна национално
и европейско законодателство и правилата на
програмата за ТГС.
Чл. 78. Контрольорите верифицират разходите въз основа на документите, представени от бенефициента, чрез извършване на
проверките по чл. 19, ал. 3.
Чл. 79. Контрольорите писмено потвърждават, че проверките по чл. 78 са извършени.
Чл. 80. Въз основа на издаденото потвърждение по чл. 79 водещият бенефициент
представя на управляващия орган искане
за плащане в съответствие с чл. 40, т. 2 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 г.
на Комисията относно специфичните правила
за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014
на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ, L 132 от 3
май 2014 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 447/2014 г.).
Чл. 81. Управляващият орган отговаря за
верифициране на разходите, извършени от
бенефициентите по програмите по чл. 1, ал. 2,
т. 2, потвърдени от контрольорите, съгласно
чл. 23, параграф 4 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1299/2013.
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Чл. 82. (1) Разходите се верифицират въз
основа на документите, представени от водещия бенефициент с всяко искане за плащане,
чрез извършените управленски проверки в
съответствие с чл. 23 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1299/2013.
(2) Управленските проверки за верифициране на разходите от управляващия орган
включват:
1. документална проверка на всяко искане
за плащане, подадено от водещия бенефициент, включително и на придружаващата
го документация, която обхваща минимум
следните обстоятелства:
а) разходите са направени и платени в
периода на допустимост;
б) разходите са свързани с одобрени я
проект;
в) съответствие с програмните условия,
включително, където е приложимо, съответствие с одобрената ставка за финансиране;
г) съответствие с правилата за допустимост
на разходите;
д) съответствие и коректност на разходооправдателните документи и съществуването
на адекватна одитна следа;
е) при опростени форми на предоставяне
на финансова подкрепа дали условията за
плащане са изпълнени;
ж) съответствие с правилата за държавна
помощ и изискванията за устойчиво развитие,
равни възможности и недискриминация;
з) съответствие с правилата за възлагане
на обществени поръчки и за определяне на
изпълнител по реда на глава четвърта от
ЗУСЕСИФ;
и) спазване на правилата за публичност;
й) физически напредък на проекта, измерен
с общи и специфични за програмата крайни
резултати, и където е приложимо, показатели
за резултатите и микроданни;
к) доставката на продукта или услугата е
в пълно съответствие с условията на акта по
чл. 2, ал. 1;
2. проверка на място на съвместен сек
ретариат, водещи я бенефициен т, д ру г и те
бенефициенти;
3. проверка на предоставените от бенефициента данни или микроданни, свързани с
изпълнението на индикаторите по проекта.
(3) При делегиране на функции на съвместен секретариат управляващият орган
гарантира, че изискванията, определени за
управляващия орган за верифициране на
разходите, са спазени.
Чл. 83. (1) Управляващият орган или съвместният секретариат извършват проверки на
място на база на методология, основана на
оценка на риска, като в допълнение следва
да бъде избрана случайна извадка, включително и проверки за наблюдаване спазването на принципа за дълготрайност съгласно
изискванията на чл. 71 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.
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(2) При необходимост управляващият орган
извършва извънредни проверки на място при
съвместния секретариат, водещия бенефициент
и при други бенефициенти.
(3) Управляващият орган или съвместният секретариат въвеж дат своевременно
информация в Информационната система за
управл ение на съответната програма за ТГС
за извършените проверки на място, направените констатации и препоръки, включително
и за статуса на тяхното изпълнение.
Чл. 84. (1) В рамките на счетоводната
година управляващият орган представя на
сертифициращия орган чрез информационната
система за управление на съответната програма за ТГС междинен доклад по сертификация
и декларацията за допустимите разходи съгласно приложение № 19 с включени разходи
в съответствие с чл. 65, ал. 2 от ЗУСЕСИФ,
както следва:
1. за разходи, верифицирани от управляващия орган до 31 август, в срок до 15 септември;
2. за разходи, верифицирани от управляващия орган до 30 ноември, в срок до 15
декември;
3. за разходи, верифицирани от управляващия орган до края на месец февруари, в
срок до 15 март;
4. за разходи, верифицирани от управляващия орган до 31 май, в срок до 15 юни
се представя финален междинен доклад по
сертификация и декларация за допустимите
разходи.
(2) Управляващият орган може да представи доклад по сертификация и декларация
за допустимите разходи извън сроковете по
ал. 1, т. 1 – 3.
(3) Управляващият орган предоставя по
електронен път информация съгласно приложение № 4Б.
Чл. 85. При констатирани от страна на
национални и европейски контролни и одитни
органи недостатъци във връзка с функциониране на системата за управление и контрол
управляващият орган предприема действията
съгласно чл. 25.
Раздел III
Сертификация на разходите
Чл. 86. (1) Серт ифици ращи я т орган в
съответствие с чл. 24 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 отговаря за изготвяне и изпращане до Европейската комисия на заявление
за плащане за разходите, верифицирани от
управляващия орган по програмите за ТГС
и сертифицирани от сертифициращия орган.
(2) Сертифициращият орган изпраща информацията по чл. 66, ал. 4 от ЗУСЕСИФ по
електронен път до управляващия орган и до
одитния орган.
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(3) Управляващият орган може да включва повторно неодобрени от сертифициращия
орган разходи в следващ доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
в резултат на промяна на обстоятелствата за
допустимостта на разходите и след извършване на съответните управленски проверки.
Чл. 87. Сертифициращият орган във връзка
със сертификацията извършва:
1. документална проверка на получените
от управляващия орган доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи,
включващи най-малко проверка за изпълнение
на разпоредбите на чл. 39, отразяване на информацията от одитни доклади по програмите
и потвърждаване, че всички верифицирани и
включени разходи са платени;
2. проверка за спазването на процедурите
и контролните дейности на управляващия
орган за верификация на разходите;
3. проверка на място на бенефициенти
самостоятелно или съвместно с управляващ
орган или съвместен секретариат.
Чл. 88. (1) При сертификацията на разходи
се отчитат резултатите от доклади на национални и европейски контролни и одитни органи.
(2) Одитният орган предоставя на сертифициращия орган всички предварителни и
окончателни доклади от извършени одити по
програми за ТГС в срок до 5 работни дни от
тяхното издаване.
Чл. 89. Управляващият орган предоставя на сертифициращия орган и на одитния
орган информацията по чл. 29 във връзка с
програмите за ТГС.
Чл. 90. (1) Управляващият орган представя
на сертифициращия орган и на одитния орган
по електронен път информацията по чл. 30.
(2) Управляващият орган представя информацията по чл. 30, т. 3 съгласно приложение
№ 20.

Чл. 94. (1) Управляващият орган по програмите за ТГС прилага реда по чл. 42 и 43
за възстановяване на вземанията.
(2) Бенефициентът възстановява сумите по
чл. 35 в 30-дневен срок от датата, на която
е информиран за сумата за възстановяване.
Чл. 95. Водещите бенефициенти – бюджетни организации, установени на територията на
Република България, които не са възстановили
дължимите средства по чл. 35, ал. 1 по реда
на чл. 43, ал. 1 и ал. 4 – 6, ги възстановяват
по реда на чл. 44, ал. 1 – 3 и ал. 6 – 8 и чл. 45.
Чл. 96. (1) При невъзможност да се приложат способите за възстановяване, посочени в
чл. 95, управляващият орган уведомява Националната агенция за приходите в 14-дневен
срок от окончателно плащане по проекта.
Дължимите вземания се погасяват по реда
на чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(2) За вземания, установени за неправомерно получена минимална помощ или помощ,
освободена от задължението за уведомяване
с акт на Съвета на Европейския съюз или
на Европейската комисия, се прилага редът,
определен в чл. 37 от Закона за държавните
помощи.
(3) Възстановяването на неправомерна
и несъвместима държавна помощ или на
неправилно използвана държавна помощ се
извършва по реда на глава шеста от Закона
за държавните помощи.
Чл. 97. Управляващият орган е отговорен
за предприемане на действия по възстановяването на вземанията по чл. 35 съгласно
чл. 27, ал. 3 от Регламент (EС) № 1299/2013.

Раздел IV
Счетоводна отчетност

Чл. 98. Приключването на счетоводната
година по програмите за ТГС се извършва
по реда на глава шеста.

Чл. 91. Счетоводната отчетност по двустранните програми за трансгранично сът
рудничество по външните граници на ЕС се
осъществява по реда на глава четвърта.
Раздел V
Възстановяване и отписване на неправомерни
разходи
Чл. 92. За финансовите корекции и другите
неправомерни разходи по програмите за ТГС
се прилага редът, определен в глава пета.
Чл. 93. Управляващият орган поддържа
в Информационната система за управление
на съответната програма за ТГС Книга на
длъжниците и Книга на длъжниците за системни пропуски, като вписва всички вземания,
отчетени съгласно чл. 35 и 36.

Раздел VI
Приключване на счетоводната година

Г л а в а

о с м а

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОДИТНА СЛЕДА
Чл. 99. (1) Управляващият орган поддържа
одитна пътека в сроковете и при условията
на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗУСЕСИФ.
(2) Сроковете по ал. 1 се прекъсват в случай
на съдебно производство или по надлежно
обосновано искане на Европейската комисия.
Чл. 100. Управляващият орган информира
бенефициентите за началната дата, от която
тече периодът за поддържане на одитна следа, и установява процедури за гарантиране
на адекватна одитна пътека, отнасяща се до
изпълнението на програмите по чл. 1.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Бенефициент по програмите за транс
гранично сътрудничество“ е публична или
частна организация, която отговоря за започването или за започването и изпълнението на
операциите по смисъла на чл. 26, буква „б“
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014.
2. „Водещ бенефициент по програмите
за трансгранично сътрудничество“ – съгласно чл. 40 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 447/2014, когато са налице двама или повече бенефициенти за операция, един от тях
се определя като водещ бенефициент, който
се намира в една от участващите държави.
Водещият бенефициент е отговорен за изпълнението и доброто финансово управление на
проекта като цяло.
3. „Контрольор по трансграничното сътрудничество“ е орган или лице, определено от
държавата членка, участваща в програмата,
да извърши проверките по чл. 125, параграф
4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013
на бенефициентите на нейната територия.
4. „Невъзстановими суми“ са разходи, сертифицирани в предходни счетоводни години,
за които през счетоводната година, за която
се отнася приключването, е взето решение от
управляващия орган за определянето им като
невъзстановими и сертифициращият орган е
изпратил искане към Европейската комисия
за отписване на дължимата към бюджета на
Европейския съюз сума до 15 февруари след
края на счетоводната година и за които няма
издадено решение от Европейската комисия за
възстановяване на дължимата сума от държавата членка към бюджета на Европейския съюз.
5. „Оперативно споразумение“ е договор
между лицето, управляващо Фонда на фондовете, и финансов посредник.
6. „По електронен път“ е въвеждане на
информацията в Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от
ЕСИФ или в Информационната система за управление на съответната програма за ТГС, или
изпращането є на електронен адрес: natfund@
minfin.bg, подписана с електронен подпис.
7. „Плащане по проект“ е банков превод по
сметка на бенефициента или разпределяне на
лимит по десетразряден код на бенефициент
в СЕБРА.
8. „Публичен бенефициент“ е бюджетна
организация по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
9. „Счетоводна година“ е годината по
смисъла на чл. 2, ал. 29 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.
10. „С ъвмес т ен сек ре тариат“ e орга н,
който подпомага работата на управляващия
орган и Съвместния комитет за наблюдение
на програмата при изпълнение на функци-
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ите им, както и предоставя информация на
бенефициентите относно възможностите за
финансиране по програмите съгласно чл. 23
от Регламент (ЕС) № 1299/2013.
11. „Финансова година“ е годината по
смисъла на чл. 2, ал. 30 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.
12. „Финансов посредник“ е лице, прилагащо финансови инструменти спрямо „краен
получател“ по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
13. „Финансово споразумение“ е договорът
между управляващия орган и лицето, управляващо Фонда на фондовете, съответно лицето,
управляващо финансов инструмент по чл. 39
от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в което се
определят условията и редът за предоставяне
на финансовата подкрепа от оперативната
програма за финансови инструменти.
14. „SAP системата на Министерството на
финансите“(Systems, Applications & Products
in Data Processing) е система, в която се записват счетоводни данни по програмите по
чл. 1, ал. 2.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До осигуряването на пълна функционалност на информационните системи информацията се изпраща на електронен адрес:
natfund@minfin.bg, подписана с електронен
подпис.
§ 3. До осигуряване на функционалност в
Информационната система за управление на
съответната програма за ТГС информацията
по чл. 99 се поддържа в електронен формат
съгласно приложения № 21 и 22.
§ 4. Стандартните счетоводни записвания
по чл. 33, ал. 2 се издават в едномесечен срок
от влизане в сила на наредбата от дирекция
„Национален фонд“ в Министерството на
финансите.
§ 5. За отпуснатите авансови плащания по
държавни и минимални помощи до влизане
в сила на тази наредба се прилага досегашният ред.
§ 6. Наредбата се издава на основание
чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и отменя Наредба
№ Н-3 от 2016 г. за определяне на правилата
за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и
отписване на неправомерни разходи и за
осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година
по оперативните програми и програмите за
европейско териториално сътрудничество
(ДВ, бр. 57 от 2016 г.).
Министър:
Владислав Горанов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
НФ - КСФ - сметки за финансиране на плащания - СЕБРА 987 ххх ххх-х

транзитна с/ка - средства от КФ

начално салдо

централизация

Превод от
ЕС
(лев. равностойност)

начално салдо (+)

транзитна с/ка - средства от ЕФРР и ИМСП

Средства от ЕС
100 % плащания

национално
съфинансиране
(трансфер от ЦБ)
автоматично финансиране от ЦБ

източници на финвансиране

централизация

Превод от
ЕС
(лев. равностойност)

транзитна с/ка - средства от ЕСФ и ИМЗ
централизация

Превод от
ЕС
(лев. равностойност)

(чл. 154, ал. 16-17 от ЗПФ)

крайно салдо (-)
Централен бюджет

крайно салдо

Кодове в СЕБРА и 987 ххх ххх-х
и сметки на УО и конкретни
бенефициенти за плащания по
проекти.

Залагането на лимити, инициирането и извършването на плащанията е съобразно с необходимостта от финансиране на плащанията по проектите.

иницииране на бюджетни платежни нареждания

с/ка Трансфер за НФ

(национално съфинансиране)

Централен бюджет
с/ка за автоматично финансиране

(процедура чл. 154, ал. 16 и 17 от ЗПФ)

Забележки:
1. От сметката с лимити ще се извършват плащания от НФ за възстановяване на суми към ЕС.
2. В СЕБРА за тази първостепенна система 987ххх ххх-х се обособяват второстепенни оторизирани системи
за всяка оперативна програма.
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Приложение № 2
към чл. 14 и чл. 72

Приложение № 2 към чл. 14 и чл.72

Прогноза за плащанията на оперативна програма/програма за ТГС по външни граници на ЕС <………>
за <……> г. и <……> г.
Приоритетна ос 1
Източник на
финансиране

Общо за текущата
година <…>*:

Приоритетна ос N

ЛЕВА****

Общо

Авансови плащания, които
Авансови плащания, които
Авансови плащания, които
подлежат на верификация
подлежат на верификация
подлежат на верификация
Авансови плащания,
Авансови плащания,
Авансови плащания,
съгласно чл. 131 от Регламент
съгласно чл. 131 от Регламент
съгласно чл. 131 от Регламент
които не подлежат
които не подлежат
които не подлежат
ЕС № 1303/2013, междинни
ЕС № 1303/2013, междинни
ЕС № 1303/2013, междинни
на верификация
на верификация
на верификация
плащания и окончателни
плащания и окончателни
плащания и окончателни
плащания
плащания
плащания
0,00

0,00

0,00

0,00

ЕФРР**
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***
І тримесечие (януари
–март)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***
IІ тримесечие (април
–юни)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***
IІI тримесечие (юли‐
септември)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***

0,00

IV тримесечие
(октомври‐декември)

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо за следващата
година <…>*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЕФРР**
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***
І тримесечие (януари
–март)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***
IІ тримесечие (април
–юни)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***
IІI тримесечие (юли‐
септември)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
ИПП II
Държавен бюджет
Национално
съфинансиране на
страната партньор***

0,00

IV тримесечие
(октомври‐декември)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*
Информацията се отнася само за БФП.
** Източниците на финансиране, които не са приложими за съответната програма се изтриват.
*** Приложимо за програмите за ТГС по външни граници на ЕС.
**** За програмите за ТГС по външни граници на ЕС прогнозата може да бъде представена в евро, като това се посочва от УО.

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение № 3
към чл. 24, ал. 1 и ал. 6

(ФИНАЛЕН) МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН <посочва се точно наименованието на структурата,
изпълняваща функции на УО>
________________________________________________________________________________
Посочва се наименованието на оперативната програма1
Решение на Комисията

от

Референтен № на Комисията (CCI):
(Финален)2 Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи №:
___________________________________________________________________________________________________

Декларация

Долуподписаният <посочете име и длъжност>, ръководител на Управляващия орган,
определен с <посочете акт за определяне на Ръководителя на Управляващия орган>, с
настоящето декларирам, че всички разходи, включени в Декларацията за допустимите
разходи, съответстват на критериите за допустимост на разходите, посочени в чл. 65 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на
общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета, както и на националните правила за допустимост на разходите. Разходите са
извършени от бенефициентите в изпълнение на одобрени операции по оперативната
програма в съответствие с условията на Регламент (ЕС) № 1303/2013:
след

01.06. на
годината n.

лева
<посочете
точно
цяло
<посочва
се число до два
обща сума с десетични
натрупване >
знака
след
запетаята >
и възлизат на:

Приложената декларация за допустимите разходи обхваща всички верифицирани разходи,
въведени в счетоводната система на УО в периода:
От

20

до

2 0

и представлява неразделна част от настоящия доклад.
1 В случай на Инициативата за младежка заетост, (Финалният) Междинният доклад по сертификация включва както средствата от Инициативата за младежка заетост, така
и кореспондиращата подкрепа от Европейския социален фонд.
2 Ненужното се изтрива. Номерацията на ДС и ДДР е последователна и се формира по следния начин: СГ/Н/дата, където СГ– пореден номер на счетоводната година, Н –
пореден номер на ДС и ДДР за съответната счетоводна година, дата – датата на одобрение на ДС и ДДР от Ръководителя на УО. Например № 4/2/10.10.2017 г. означава
четвърта счетоводна година, втори ДС и ДДР, одобрен от Ръководителя на УО на 10.10.2017 г.
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Декларирам, че:
І. Функциите на Управляващ орган съгласно чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се
изпълняват, спазвайки принципите за добро финансово управление.
ІІ. Напредъкът по операциите е в съответствие с предвидените в решението цели на
оперативната програма и с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и по-специално, че:
(1) декларираните разходи са извършени за изпълнение на проекти или операции в
случаите, когато финансовата подкрепа се реализира с финансови инструменти, и
са одобрени за финансиране съгласно критериите, приложими за Оперативната
програма, както и на приложимото право на Съюза и приложимото национално
законодателство;
(2) декларираните за възстановяване разходи са извършени въз основа на фактури и
други документи с равностойна доказателствена стойност (с изключение на
финансовата помощ чрез финансови инструменти и формите за предоставяне на
финансова помощ по чл. 55, ал. 1, т. 2-4 от ЗУСЕСИФ г.) през периода на
допустимост, в съответствие с приложимото право на Съюза, приложимото
национално законодателство и условията на програмата, включително:
- правилата за държавните помощи;
- разпоредбите относно проекти, генериращи приходи;
- правилата за възлагане на обществени поръчки;
- принципите за опазване на околната среда, равни възможности и
недискриминация и устойчиво развитие;
(3) съфинансираните стоки и/или услуги и/или строително-ремонтни дейности са
действително доставени, извършени и осъществени с изключение на
декларираните за възстановяване разходи във връзка с авансови плащания по
държавни и минимални помощи и авансови плащания, изплатени към
изпълнителите по договори;
(4)

декларираните разходи не съдържат суми, които попадат в категорията
нередности;

(5)

декларацията за допустимите разходи отразява всички възстановени суми по
сертифицирани разходи, относимите към тях лихви за забава и натрупаните
приходи по операциите, финансирани от оперативната програма;

(6)

декларираните разходи са точни, резултат са от надеждни счетоводни системи,
регистрирани са в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС (ИСУН) и могат да бъдат проверени от компетентните
национални и европейски органи;

(7)

декларираните разходи не съдържат недопустим данък добавена стойност;

(8)

извършени са съответните проверки съгласно чл. 19 от Наредбата за
определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на
разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за
осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на
счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско
териториално сътрудничество, както и декларираните разходи за финансови
инструменти не надвишават заложените максимални стойности, определени в
чл. 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
2

УО на ОП “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………
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всички документи, свързани с изпълнението на операциите, необходими за
осигуряване на адекватна одитна пътека, се съхраняват съгласно чл. 57, ал. 1, т.
6 от ЗУСЕСИФ;

(10) извършени са адекватни управленски проверки, включително проверки на
място, гарантиращи в достатъчна степен законосъобразността и редовността на
декларираните разходи;
(11) предприети са подходящи мерки за изпълнение на констатациите/препоръките
на Одитния орган и други национални и европейски контролни и одитни
органи относно изпълнението на оперативната програма;
(12) извършени са проверки на предоставените от бенефициентите данни или
микроданни, свързани с изпълнението на индикаторите/показателите по
проектите и в случай на частично или пълно неизпълнение са извършени
съответните корекции. Извършени са проверки за верността и надеждността на
представените данни във връзка с отчетените индикатори/показатели;
(13) осъществените мерки за информираност и публичност са в съответствие с
приложимото право на Съюза и приложимото национално законодателство;
(14) условията за плащане в акта по чл.2, ал.1 от Наредбата за определяне на
правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за
възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване,
както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по
оперативните програми и програмите за европейско териториално
сътрудничество са изпълнени.
Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на оперативната програма, вкл.
размера на договорените средства спрямо заложеното във финансовия план, потвърждавам,
че не съществува риск/че съществува риск 3 за намаляване на поетия от Европейската
комисия финансов ангажимент към България в размер на ……... лева.

Дата:

2 0

Име на ръководителя на Управляващия орган

3

Ненужното се изтрива.
3

УО на ОП “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………
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БРОЙ 44

Декларация за допустимите разходи по приоритетни оси4
Общо верифицирани и изплатени5 допустими разходи:

лева

Обща сума на допустимите разходи, декларирани в предишни периоди
Верифицирани разходи, платени с публични
средства6

Приоритетна ос

ЕС

Държавен
бюджет

Общо публични
разходи

Верифицирани
разходи,
платени със
собствен принос
на бенефициента

/2/

/3/

/4/

/5/

/1/

Обща сума на допустимите разходи, декларирани с настоящия доклад
Верифицирани разходи, платени с
публични средства7

Обща сума на
верифицираните
допустими
разходи

ЕС

Държавен
бюджет

Общо
публични
разходи

/6/

/7/

/8/

/9/

Верифицир
ани разходи,
платени със
собствен
принос на
бенефициен
та
/10/

Обща сума на
верифицираните
допустими
разходи
/11/

Приоритетна ос 1
Инициатива за младежка
8
заетост

Приоритетна ос 2
Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос N
Инициатива за младежка
заетост

ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за
младежка заетост
ОБЩО
4 Включително приноса от програмата, платен за финансови инструменти (член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и аванси, платени в контекста на държавните помощи (член 131(5) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).
5 Управляващият орган включва в Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи верифицирани разходи, които са платени на бенефициентите до въвеждане със статус „приключен“ на доклада в ИСУН. По изключение през месец декември на финансовата година, Управляващият орган може да включва в

.

Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи верифицирани допустими разходи, без те да бъдат изплатени на бенефициентите. В случаите на включени в Доклада по сертификация суми, представляващи държавна и минимална помощ, Управляващият орган спазва разпоредбата на чл. 131, параграфи 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013

.

6 При отразяване на информацията по отношение на платените на бенефициентите разходи не се вземат предвид извършените прихващания като способ на възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоените средства.
7 При отразяване на информацията по отношение на платените на бенефициентите разходи не се вземат предвид извършените прихващания като способ на възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоените средства.
8 Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна Приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е приложима
за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

4

УО на ОП “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

КОРЕКЦИЯ НА ВЕРИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДХОДНИ ДС И ДДР 9
Приоритетна ос/
проект/договор
Приоритетна ос 1
общо

Номер и дата на Доклада по
сертификация, в който са
декларирани разходите

Инициатор10

Сума на корекциите
(лева)

Причини за
корекциите11

Възстановени
/Оттеглени

Проект /договор
Инициатива за младежка заетост12
Проект /договор
Приоритетна ос 2
общо
Проект /договор
Инициатива за младежка заетост
Проект /договор
Приоритетна ос N
общо
Проект /договор
Инициатива за младежка заетост
Проект /договор

ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка
заетост
ОБЩО

9 Представя се информация за разходи, верифицирани от УО, включени в предходни ДС и ДДР и сертифицирани от СО, за които УО е взел решение да бъдат изключени от общата сума на верифицираните разходи. В таблицата не се включват
несертифицирани разходи. Корекцията се извършва чрез приспадане на съответната сума от верифицираните разходи през текущия период, т.е. сумата на ред „ОБЩО” от таблицата следва да е намерила отражение като намаление на „Общата сума
на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими разходи с настоящия доклад” от ДДР.
10 За инициатор се посочва органът, сигнализирал за възможен пропуск, който е бил приет от Управляващия орган.
11 Причина за корекцията например може да е реално възстановяване от бенефициента на недопустим разход, финансова корекция, наложена вследствие на извършен одит, оттегляне на неправомерен разход и други съгласно реда и условията за
възстановяване на неправомерно платени суми.
12 Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в
оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

5

УО на ОП “<посочете наименованието>”
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С Т Р. 4 1

ПРЕПОТВЪРДЕНИ ОТ УО РАЗХОДИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРЕДХОДНИ ДС И ДДР, ВКЛЮЧЕНИ В
НАСТОЯЩИЯ ДС И ДДР
Номер и дата на Доклада по
сертификация, от който са изключени
разходите

Приоритетна ос/
проект/договор

Сума на препотвърдените
разходи (лева)

Детайлна обосновка за решението за
препотвърждаване за разходите

Приоритетна ос 1
общо
Проект/договор
Инициатива за младежка
заетост13
Проект/договор
Приоритетна ос 2
общо
Проект/договор
Инициатива за младежка заетост
Проект/договор
Приоритетна ос N
общо
Проект/договор
Инициатива за младежка заетост
Проект/договор

ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка
заетост
ОБЩО14

13 Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в
оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.
14 Сумата следва да е намерила отражение като увеличение на „Общата сума на верифицираните и изплатени допустими разходи с настоящия доклад” от ДДР.

6

УО на ОП “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОС ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ПЛАТЕН ЗА ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013, ВКЛЮЧЕН В ДС И ДДР 15
Принос от оперативната програма, платен за финансови
инструменти и включен в ДС и ДДР
Приоритетна ос

/1/
Приоритетна ос 1

Обща сума на приноса от
програмата, платен за
финансови инструменти

Сума на съответстващите
публични разходи

/2/

/3/

Суми, платени като допустими разходи съгласно член 42
(1) (а), (б) и (г) на Регламент (EС) № 1303/201317
Обща сума на приноса от
програмата, реално
изплатен като допустими
Сума на съответстващите
разходи съгласно член 42 (1)
публични разходи
(а), (б) и (г) на Регламент
(EС) № 1303/201316
/4/
5/

Инициатива за младежка заетост17
Приоритетна ос 2
Инициатива за младежка заетост
Приоритетна ос 3
Инициатива за младежка заетост
Приоритетна ос N
Инициатива за младежка заетост
ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка заетост
ОБЩО

15 Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за финансови инструменти, както и за верифицираните с настоящия Доклад по
сертификация.
16 При приключване допустимите разходи трябва да бъдат в съответствие с чл.42, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) №1303/2013.
17 Включва средствата за Инициативата за младежка заетост и кореспондиращата подкрепа от Европейския социален фонд. Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси.
Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се
изтриват съответните редове.

7
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВАНСИ, ПЛАТЕНИ В КОНТЕКСТА НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 131(5)
ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И ВКЛЮЧЕНИ В ДС И ДДР 18
Приоритетна ос
/1/

Обща сума, платена от
оперативната програма под
формата на аванси
/2/

Сума, която е покрита от разходите,
платени от бенефициентите, в срок от 3
години след плащането на аванса
/3/

Сума, която не е покрита от разходите,
платени от бенефициентите, и за която 3
годишния период не е изтекъл
/4/

Приоритетна ос 1
Инициатива за младежка
заетост19
Приоритетна ос 2
Инициатива за младежка
заетост
Приоритетна ос 3
Инициатива за младежка
заетост
Приоритетна ос N
Инициатива за младежка
заетост
ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка
заетост
ОБЩО

18 Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за авансови плащания, както и за верифицираните такива с настоящия Доклад по
сертификация.
19 Включва средствата за Инициативата за младежка заетост и кореспондиращата подкрепа от Европейския социален фонд. Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси.
Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се
изтриват съответните редове.

8

УО на ОП “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

2

№ на договор

1

3

№/дата

4

Изпълнител

0,00

0,00

Стойност на
Стойност на
ДДС в случай,
договора без
че е допустим
ДДС
разход
5
6

7

0,00

Финансиране БФП

0,00

Финансиране
собствен
принос
8

9

БФП

0,00

10

0,00

Собствен
принос

Отчетени с искането
за плащане разходи
по договора с
изпълнител/
еднотипни разходи /
разходи за
организация и
управление

11

БФП

0,00

12

0,00

Собствен
принос

Неверифицирани
разходи поради
финансови корекции

13

БФП

0,00

14

0,00

Собствен
принос

Неверифицирани
разходи поради
други причини

15

БФП

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17

БФП

0,00

18

0,00

Собствен
принос

Препотвърдени разходи

19

БФП

0,00

20

Собствен
принос

0,00

Възстановени суми, с които се
намяляват верифицираните
разходи в колони 15 и 16,
включително собствен принос,
свързан с тях

21

БФП

0,00

22

Собствен
принос

0,00

Корекции, с които се
намаляват верифицираните
разходи в колони 15 и 16

23

БФП

0,00

24

0,00

Собствен
принос
25

БФП

0,00

26

0,00

Собствен
принос

Възстановени суми, с които
се намаляват вече включени
Корекции, с които се
в Заявление за плащане
намаляват вече включени в
и/или Годишен счетоводен Заявление за плащане и/или
отчет разходи, включително Годишен счетоводен отчет
собствен принос, свързан с
разходи
тях

7 - попълва се сумата по договора, която е допустима за финансиране от БФП

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Собствен
принос
29

БФП

0,00

30

Собствен
принос

0,00

31

БФП

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Собствен
принос
33

БФП

0,00

34

Собствен
принос

0,00

Задържани от СО разходи от
Разходи, включени от СО в
Несертифицирани с Годишен
заявление за плащане към ЕК заявление за плащане към ЕК
счетоводен отчет разходи

35

БФП

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Собствен
принос

Сертифицирани с Годишен
счетоводен отчет разходи

37

Номер и дата на
ДС и ДДР

ВЕСТНИК

Списък със съкращения:
ДСДДР ‐ Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
ИП ‐ Искане за плащане
ГСО ‐ Годишен счетоводен отчет
ОП ‐ Оперативна програма
ДДС ‐ Данък добавена стойност
БФП ‐ Безвъзмездна финансова помощ
УО ‐ Управляващ орган
СО ‐ Сертифициращ орган
ЕК ‐ Европейска комисия
ИСУН ‐ Информационна система за управление и наблюдение

37 - Попълва се номер на ДС и ДДР съгласно коментар №2 от приложение 3 на Наредбата

35 & 36 - не се попълват клетките / променят формулите

33 & 34 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се информация за включени от СО в Заявление за плащане към ЕК разходи, които не са сертифицирани с Годишен счетоводен отчет

31 & 32 - не се попълват клетките / променят формулите

29 & 30 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се информация за декларирани от УО с Доклад по сертификация разходи, които не са включени от СО в Заявление за плащане

27 & 28 - не се попълват клетките / променят формулите

25 & 26 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока намаление вече включени в Заявление за плащане към ЕК и/или сертифицирани с ГСО разходи (коригиране на заявени и/или сертифицирани към ЕК разходи)

23 & 24 - попълва се информация за възстановени суми и свързания с тях собствен принос (ако е приложимо), с които следва да се коригират в посока намаление вече включени в Заявление за плащане към ЕК и/или сертифицирани с ГСО разходи (коригиране на заявени и/или
сертифицирани към ЕК разходи)

21 & 22 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока намаление верифицираните разходи в колони 15 и 16 (напр. случай, при който едно искане за плащане е верифицирано от УО и на по-късен етап, преди да бъде включено в доклад по
сертификация, се установява, че част или целият верифициран разход е недопустим за финансиране, при което се коригира преди да бъде декларирано към Сертифициращия орган)

19 & 20 - попълва се информация за възстановени суми и свързания с тях собствен принос (ако е приложимо), с които следва да се коригират в посока намаление верифицираните разходи в колони 15 и 16 (напр. случай, при който едно искане за плащане е верифицирано от
УО и на по-късен етап, преди да бъде включено в доклад по сертификация, се установява, че част или целият верифициран разход е недопустим за финансиране, при което се коригира преди да бъде декларирано към Сертифициращия орган)

17 & 18 - попълват се препотвърдени от УО разходи, които на предходен етап СО не е одобрил за включване в Заявления за плащане към ЕК или в Годишен счетоводен отчет

15 & 16 - не се попълват клетките / променят формулите

13 & 14 - попълват се неверифицирани от УО разходи във връзка с причини, различни от извършени финансови корекции, ако има такива за съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление

11 & 12 - попълват се неверифицирани от УО разходи във връзка с извършени финансови корекции (индивидуални корекции), ако има такива, за съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление

9 & 10 - попълват се разходите за договора с изпълнител/ еднотипните разходи/ разходите за организация и управление, отчетени с ИП. В случай на покриване с допустими разходи на сертифицирано авансово плащане по държавна и минимална помощ сумата, с която се
покрива аванса, се въвежда със знак минус

8 - попълва се сумата по договора, която ще бъде финансирана за сметка на собствен принос, ако е предвидено такова финансиране

27

БФП

Включени в ДСДДР разходи

ДЪРЖАВЕН

6 - попълва се размера на ДДС, който е допустим за финансиране от БФП. За договорите, по които ДДС не е допустим за финансиране разход, колоната не се попълва

5 - попълват се стойностите на всеки от договорите без ДДС

4 - попълват се наименованията на изпълнителите, като всеки изпълнител следва да бъде изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР

3 - попълват се номерата и датите, на които са сключени договорите с изпълнител (ДД/ММ/ГГГГ), като всеки договор следва да бъде изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР. Номерът на договора с изпълнител (ако е приложимо) се
изписва без символ "№". Един договор трябва да е разписан на толкова редове, колкото е броят на ИП, в които има разходи, извършени корекции или възстановени суми по този договор

2 - попълва се номера на ИП от ИСУН. ИП следва да се изписват за всеки ред, като не се използва функцията "Merge". Номерът на едно ИП следва да се повтаря толкова пъти, колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за организация и
управление в него, по които има верифицирани разходи, извършени корекции или възстановени суми, т.е. пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който се попълва таблицата. В случай на пълно или частично покриване с допустими разходи на сертифицирано авансово
плащане по държавна и минимална помощ се посочва номера на искането за междинно/окончателно плащане, от което авансовото плащане е покрито с разходи

1 - попълва се номера на договора между УО и бенефициента от ИСУН (напр. BG16M1OP002-6.001-0006-C01). Договорът следва да се изписват за всеки ред, като не се използва функцията "Merge". Номерът на договора следва да се повтаря толкова пъти, колкото е броят на
договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, извършени корекции или възстановени суми, т.е. пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който се попълва таблицата

В случай, че в дадено ИП по ОП има извършени еднотипни разходи (преки разходи) за целеви групи, за които няма извършени корекции в посока намаление, то информацията за тях може да бъде представена общо, като в колона №/дата се записва "Общо разходи
за…/пояснява се за какво са разходите/". В случай на извършена корекция в посока намаление по отделна разходна позиция/за отделно лице информацията се въвежда на отделен ред, като се попълват всички релевантни колони. На отделен ред се посочват разходите за
организация и управление

16

Собствен
принос

Верифицирани разходи

Таблицата се попълва за всеки конкретен ДСДДР, като УО агрегира файловете към всички ДСДДР с цел да е налична цялата информация за всеки договор

Информацията в таблицата се попълва в лева

ОБЩО:

№ на искане за
плащане от
бенефициента

Договор с изпълнител / еднотипни разходи / разходи за организация и управление

Приложение № 4А към чл. 24, ал. 5

Приложение № 4А
към чл. 24, ал. 5

БРОЙ 44
С Т Р. 4 3

2

3

4

№ на искане за
плащане от
бенефициента

5

№/дата

6

Изпълнител

7

0,00

8

0,00

Стойност на
Стойност на
ДДС в случай,
договора без
че е допустим
ДДС
разход

9

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор

Договор с изпълнител / еднотипни разходи

10

0,00

Допълнителен
собствен принос

11

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор

12

0,00

Допълнителен
собствен принос

Отчетени разходи по договора с
изпълнител/ еднотипни разходи / разходи
за организация и управление

13

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
14

0,00

Допълнителен
собствен принос

Неверифицирани разходи поради
финансови корекции

15

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
16

17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Допълнителен
собствен принос

Верифицирани разходи

19

0,00

20

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента заместващ Допълнителен
националното
собствен принос
съфинансиране на
страната-партньор

Препотвърдени разходи

21

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
22

0,00

Допълнителен
собствен принос

23

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
24

0,00

Допълнителен
собствен принос

Възстановени суми, с които се намаляват
верифицираните разходи в колони 17 и
Корекции, с които се намаляват
18, включително собствен принос,
верифицираните разходи в колони 17 и 18
свързан с тях

25

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
26

0,00

Допълнителен
собствен принос

Възстановени суми, с които се намаляват
вече включени в Заявление за плащане
и/или Годишен счетоводен отчет разходи,
включително собствен принос, свързан с
тях

27

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
28

5 - попълват се номерата и датите (ДД/ММ/ГГГГ), на които са сключени договорите с изпълнител, като всеки договор следва да бъде изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР. Номерът на договора с изпълнител (ако е приложимо) се изписва без символ
"№". Един договор трябва да е разписан на толкова редове, колкото е броят на ИП, в които има разходи, извършени корекции или възстановени суми по този договор

Списък със съкращения:
ДСДДР ‐ Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
ИП ‐ Искане за плащане
ГСО ‐ Годишен счетоводен отчет
ОП ‐ Оперативна програма
ДДС ‐ Данък добавена стойност
БФП ‐ Безвъзмездна финансова помощ
УО ‐ Управляващ орган
СО ‐ Сертифициращ орган

39 - попълва се номер на ДС и ДДР съгласно коментар №1 от приложение 19 на Наредбата

37 & 38 - не се попълват клетките / променят формулите

35 & 36 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се информация за включени от СО в Заявление за плащане към ЕК разходи, които не са сертифицирани с Годишен счетоводен отчет

33 & 34 - не се попълват клетките / променят формулите

31 & 32 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се информация за декларирани от УО с Доклад по сертификация разходи, които не са включени от СО в Заявление за плащане

29 & 30 - не се попълват клетките / променят формулите

27 & 28 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока намаление вече включени в Заявление за плащане към ЕК и/или сертифицирани с ГСО разходи (коригиране на заявени и/или сертифицирани към ЕК разходи)

25 & 26 - попълва се информация за възстановени суми и свързания с тях допълнителен собствен принос (в случай, че всеки разход по дадения договор с изпълнител се разделя пропорционално на публичен принос + собствен принос на бенефициента заместващ националното
съфинансиране на страната-партньор и допълнителен собствен принос), с които следва да се коригират в посока намаление вече включени в Заявление за плащане към ЕК и/или сертифицирани с ГСО разходи (коригиране на заявени и/или сертифицирани към ЕК разходи)

23 & 24 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока намаление верифицираните разходи в колони 17 и 18 (напр. случай при който едно искане за плащане е верифицирано от УО и на по-късен етап преди да бъде включено в доклад по сертификация се
установява, че част или целият верифициран разход е недопустим за финансиране, при което се коригира преди да бъде декларирано към Сертифициращия орган)

21 & 22 - попълва се информация за възстановени суми и свързания с тях допълнителен собствен принос (в случай, че всеки разход по дадения договор с изпълнител се разделя пропорционално на публичен принос + собствен принос на бенефициента заместващ националното
съфинансиране на страната-партньор и допълнителен собствен принос), с които следва да се коригират в посока намаление верифицираните разходи в колони 17 и 18 (напр. случай при който едно искане за плащане е верифицирано от УО и на по-късен етап преди да бъде включено в
доклад по сертификация се установява, че част или целият верифициран разход е недопустим за финансиране, при което се коригира преди да бъде декларирано към Сертифициращия орган)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
32

0,00

Допълнителен
собствен принос

Задържани от СО разходи от заявление за
плащане към ЕК

33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Допълнителен
собствен принос

Разходи, включени от СО в заявление за
плащане към ЕК

35

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
36

0,00

Допълнителен
собствен принос

Несертифицирани с Годишен счетоводен
отчет разходи

37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Допълнителен
собствен принос

Сертифицирани с Годишен счетоводен
отчет разходи

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор
39

0,00

Номер и дата на
ДС и ДДР

ДЪРЖАВЕН

19 & 20 - попълват се препотвърдени от УО разходи, които на предходен етап СО не е одобрил за включване в Заявления за плащане към ЕК или в Годишен счетоводен отчет

17 & 18 - не се попълват клетките / променят формулите

15 & 16 - попълват се неверифицирани от първо ниво на контрол и/или от УО разходи във връзка с причини, различни от извършени финансови корекции, ако има такива за съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление

13 & 14 - попълват се неверифицирани от първо ниво на контрол и/или от УО разходи във връзка с извършени финансови корекции (индивидуални корекции), ако има такива, за съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление

11 & 12 - попълват се разходите за договора с изпълнител/ еднотипните разходи/ разходите за организация и управление, отчетени от бенефициента преди верифицирането им от първо ниво на контрол. В случай на покриване с допустими разходи на сертифицирано авансово плащане по
държавна и минимална помощ, сумата с която се покрива аванса се въвежда със знак минус

10 - попълва се сумата по договора, която ще бъде финансирана за сметка на допълнителен собствен принос, ако е предвидено такова финансиране

9 - попълва се сумата по договора, която е допустима за финансиране от публичен принос + собствен принос на бенефициента заместващ националното съфинансиране на страната-партньор

8 - попълва се размера на ДДС, който е допустим за финансиране от БФП. За договорите, по които ДДС не е допустим за финансиране разход, колоната не се попълва

7 - попълват се стойностите на всеки от договорите без ДДС

6 - попълват се наименованията на изпълнителите, като всеки изпълнител следва да бъде изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР

29

Допълнителен
собствен принос

Включени в ДСДДР разходи

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор

44

4 - попълва се номера на ИП от ИСУ. ИП следва да се изписва за всеки ред, като не се използва функцията "Merge". Номерът на едно ИП следва да се повтаря толкова пъти, колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за организация и управление в него, по
които има верифицирани разходи, извършени корекции в посока намаление или възстановени суми, т.е. пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който се попълва таблицата. В случай на пълно или частично покриване с допустими разходи на сертифицирано авансово плащане по
държавна и минимална помощ, се посочва номера на искането за междинно/окончателно плащане, от което авансовото плащане е покрито с разходи

3 - попълва се информация за това каква националност е водещия бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ"/партньора във връзка с който се декларират разходи

2 - попълва се наименованието на водещия бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ"/партньора, който е извършил съответния разход. Наименованието се изписва за всеки ред, като не се използва функцията "Merge". Наименованието следва да се повтаря толкова пъти,
колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, извършени корекции или възстановени суми, т.е. пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който се попълва таблицата

1 - попълва се номера на договора между УО и водещия бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ" от ИСУ. Номерът на договора с водещия бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ" следва да се изписва за всеки ред, като не се използва функцията "Merge".
Номерът на един договор с водещия бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ" следва да се повтаря толкова пъти, колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, корекции
или възстановени суми, т.е. пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който се попълва таблицата

0,00

Допълнителен
собствен принос

Корекции, с които се намаляват вече
включени в Заявление за плащане и/или
Годишен счетоводен отчет разходи

В случай, че в дадено ИП по ОП има извършени еднотипни разходи (преки разходи) за целеви групи, за които няма извършени корекции в посока намаление, то информацията за тях може да бъде представена общо, като в колона №/дата се записва "Общо разходи за…/пояснява се за какво
са разходите/". В случай на извършена корекция в посока намаление по отделна разходна позиция за отделно лице информацията се въвежда на отделен ред, като се попълват всичики релевантни колони. На отделен ред се посочват разходите за организация и управление

0,00

Допълнителен
собствен
принос

Неверифицирани разходи поради
други причини

Таблицата се попълва за всеки конкретен ДСДДР, като УО агрегира файловете към всички ДСДДР с цел да е налична цялата информация за всеки договор

Информацията в таблицата се попълва в евро

ОБЩО:

1

№ на договор

Бенефициент/па
Националност
ртньор

иложение № 4Б към чл. 84, ал. 3

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 44

№ 5 към чл. 30,Д т.
Б Р О Й Приложение
44
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ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Приложение № 5
към чл. 30, т. 3

ИНФОРМАЦИЯ
за резултатите от извършените управленски проверки на управляващия
орган на оперативна програма
…………………………………………………………….
<посочете наименованието на оперативната програма>

За периода хх.хх.20хх/xx.xx.20хx1

І. – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Посочете всички актуални за докладвания период вътрешни правила и процедури
(процедурни наръчници/ръководства/методологии), които регламентират начина, по който
се управлява и контролира оперативната програма от УО
Вид документ

Версия № и дата на одобрение

2. Представяне на информация по чл. 87, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) №
1303/2013 (ако е приложимо)

1

1 януари - 30 юни или 1 юли – 31 декември

УО на ОП “<посочете наименованието>”

С Т Р.
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II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОВЕРКИ
1. Констатирани проблеми от извършените управленски проверки
За констатираните проблеми от извършените управленски проверки, относими към верифицираните разходи за докладвания период,
попълнете информацията в долната таблица:

Констатиран проблем

Брой

Стойност2 (лв.)

% на грешка 3

(1)
Недопустими проекти
Разходите не отговарят на правилата за допустимост
Частично или пълно неизпълнение на заложените
индикатори по проекта
Непостигане на целите по проекта
Надеждност на представените данни и отчетени
индикатори/показатели
Неточни и непълни искания за плащане по отношение
на конкретните разходи и по отношение на
изискуемата форма (липса на оригинални първични
счетоводни документи (фактури, протоколи) от
изпълнителите по конкретните договори)
Пропуски при провеждане на процедурите за избор на
изпълнител
Липса на адекватна одитна пътека на конкретните
разходи
Установено наличие на двойно финансиране
Пропуски
при
изпълнението
на
финансови

(2)

(3)

(4)

2

Стойност на неверифицираните разходи поради установени проблеми в съответната област.
% на грешка се изчислява като стойността на неверифицираните разходи се отнесе към размера на проверените от УО в рамките на процеса на верификация
за отчетния период искания за плащане от бенефициентите (без искания за авансово плащане).

3

2

инструменти
Пропуски в прилагането на формите за опростено
отчитане на разходите
Пропуски в поддържането на отделна счетоводна
система или в поддържането на адекватен счетоводен
кодекс за всички трансакции, отнасящи се до
операцията
Неспазване на изискването за дълготрайност съгласно
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
Пропуски по отношение на проектите, генериращи
приходи и неспазване на изискванията на
националните правила за допустимост
Пропуски в спазването на правилата за държавните
помощи
Пропуски в прилагането на равенството между
половете, равните възможности и недискриминацията
и опазването на околната среда
Грешки при осигуряване на мерките за
информираност и публичност
Пропуски при спазване на принципа за добро
финансово управление
Други (моля посочете)

Общо:
в т.ч. системни грешки

2. Анализ на резултатите от извършените управленски проверки, идентифицирани проблеми и предприети
мерки/корективни действия за изпълнението на програмата, рискове от неспазване на правилото N+3, рискове от
неспазване на чл. 39, ал.4 от ЗУСЕСИФ и риск от неизпълнение на индикаторите по проектите и оперативната
програма
Да се анализират причините за констатираните проблеми, описани в таблицата по-горе, и да се представи информация за
действията/мерките, които Управляващият орган планира да предприеме/е предприел за тяхното преодоляване, да се представи
информация за идентифицирани рискове от неспазване на правилото N+3, чл.39, ал.4 от ЗУСЕСИФ и риск от неизпълнение на
индикаторите по проектите и оперативната програма.
ДАТА:
3
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Приложение № 6
към чл. 31, ал. 4
ДОСТЪП И РЕД ЗА РАБОТА СЪС SAP СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ
1. Управление на потребители:
1.1. Потребителите в счетоводната система се създават/променят/изтриват при подаване на
попълнен образец съгласно приложение № 7 за създаване/промяна/изтриване, изпратен от
ръководителя на управляващия орган до дирекция „Информационни системи“, с копие до
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. Всички полета от
приложение № 7 са задължителни.
1.2. Дирекция „Национален фонд“ потвърждава искането на дирекция „Информационни
системи“, която го насочва към SAP екипа за изпълнение.
1.3. Достъп до системата се дефинира само на служителите с функции по осчетоводяване, като
останалите потребители се дефинират с профили с права за четене.
1.4. След изпълнение на искането за създаване на потребителски профил, съответния служител
се уведомява по електронната поща за потребителското си име и временна парола с
указания, които го задължават да достъпи системата и да смени временната парола с нова.
При непопълнена електронна поща в искането – отговор не се връща.
1.5. Служителите, работещи в SAP системата на Министерството на финансите, са длъжни да
опазват своето потребителско име и лична парола и да не ги предоставят на други лица.
Парола, станала известна на неоторизирано лице, се сменя незабавно. Отговорност за
смяната на паролата носи съответният потребител.
1.6. При напускане или трайно отсъствие (болест, майчинство, дългосрочна командировка и
др.) на служител, притежаващ потребителски профил за достъп до SAP системата,
ръководителят на управляващия орган в срок от 5 работни дни след настъпването на
обстоятелствата изпраща писмено искане до дирекция „Информационни системи“, с копие
до дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите, за изтриване на
потребителския профил съгласно приложение № 7.
1.7. При неактивност на потребител със създаден потребителски профил в SAP системата с
продължителност 6 месеца, неговият профил се изтрива от SAP екипа.
1.8. При забравена парола или проблем с достъпа до SAP системата, се изпраща електронно
писмо с описание на проблема, лично от потребителя, на електронен адрес
isfu_data@minfin.bg.
1.9. При необходимост от обучения на новопостъпили служители на управляващите органи се
подава писмено искане до дирекция „Национален фонд” с копие до дирекция
„Информационни системи” в Министерството на финансите.
2. Работа в счетоводната система:
2.1. Счетоводните периоди (календарните месеци) се затварят от екипа по поддръжката на
счетоводната система на 7-ия работен ден от месеца, следващ изтеклия календарен месец, с
изключение на месец декември, който се затваря при подаване на електронно подписано
искане на дирекция „Национален фонд“ до екипа по поддръжката.
2.2. Отварянето на приключен счетоводен период се извършва при подаване на електронно
подписано искане в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите. След
одобрение искането се насочва от дирекция „Национален фонд“ към екипа по поддръжката
на счетоводната система за отваряне на съответния период. При отказ подателят се
информира своевременно.
2.3. При постъпило искане за отваряне на вече приключен счетоводен период, екипът по
поддръжка на счетоводната система извършва необходимите действия до края на работния
ден, следващ деня на постъпване на искането.
2.4. Отворен счетоводен период се заключва от екипа по поддръжка на 7-ия работен ден на
месеца или при подаване на електронно подписано искане на дирекция „Национален фонд“.
2.5. При необходимост от удължаване на счетоводен период, управляващият орган подава до
дирекция „Национален фонд“ електронно подписано искане до един ден преди 7-ия
работен ден на месеца. Удължаването се извършва от екипа по поддръжка след насочено
одобрение от дирекция „Национален фонд“ и важи за седем работни дни от месеца.
2.6. Служебните периоди в счетоводната система се отварят за четиринайсетдневен период при
подаване на електронно подписано искане на дирекция „Национален фонд“ до екипа по
поддръжката. След отваряне на служебните периоди, потребителите се уведомяват
своевременно с електронно подписано съобщение за предприемане на действия по
приключване на счетоводните сметки.

Приложение № 7 към чл. 31, ал. 4

С Т Р.
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Приложение № 7
към чл. 31, ал. 4

ИСКАНЕ
за
(създаване/промяна/изтриване)
на потребителски профил в SAP системата на Министерството на финансите

Служител: ..................................................................................................
Наименование на ведомството:
Фирмен код на ведомството:
Служебен адрес:
Дирекция:
Длъжност:
Телефон за контакт:
Служебен e-mail:
Тип на потребителския профил:
Срок на ползване:

(Длъжност на ръководителя):
(Име, фамилия)

1

(име/ презиме/фамилия)

п.к. .............................................................
гр./с. ..........................................................
кв./бул./ул. ....................................... № …..

Z9817_ACCOUNTANTS_Ccode1
постоянен/временен до дата: ...................
по одитен/контролен ангажимент
.................................

(подпис, печат)
(дата)

Ccode е фирменият код на управляващия орган в SAP системата на Министерството на финансите
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Приложение № 8 към чл. 33, ал. 5, т. 6 и чл. 37, ал. 3
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Приложение № 8
към чл. 33, ал. 5, т. 6, чл. 37, ал. 3

РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН КЪМ
СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ.36
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Управляващият орган информира сертифициращия орган за извършено осчетоводяване за
определено в приложение № 9 вземане по чл.35 и чл.36, в срок до 5 работни дни след
датата на въвеждане в счетоводната система.
Управляващият орган информира сертифициращия орган при промяна, включително
отписване от доклада по сертификация и декларация за допустимите разходи или отмяна
на определено в приложение № 9 вземане по чл. 35и чл. 36, в срок до 5 работни дни след
датата на въвеждане в счетоводната система .
Информацията по точки 1 и 2 по оперативните програми се извършва с образец по
приложение № 9 или образец по приложение № 10.
Информацията по точки 1 и 2 от приложението по програмите за трансгранично
сътрудничество по външните граници на ЕС се извършва с електронно подписан образец
по приложение № 11 или образец по приложение № 12.
Управляващият орган информира сертифициращия орган за осчетоводените възстановени
(включително прихванати) вземания по чл. 35или чл.36, както и за лихвите за забава(ако е
приложимо) до 5 работни дни след датата на въвеждане на възстановяването
(включително прихващането) в счетоводната система. Уведомяването се извършва с
образец по приложение № 10 по оперативните програми или образец по приложение № 12
по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС.
Разпределението по източници на финансиране се извършва от управляващия орган при
спазване на съотношението, определено за съответния фонд/оперативна програма или
програма за ТГС/приоритетна ос/процедура за предоставяне на финансова подкрепа/акт за
предоставяне на финансова подкрепа.
При възстановяване по сметките на сертифициращия орган на средства, различни от
изброените в приложение № 10, управляващият орган предоставя информация за вида им
до 5 работни дни от датата на постъпването им по транзитната сметка на Управляващия
орган. Уведомяването се извършва с образец по приложение № 10 по оперативните
програми или образец по приложение № 12 по програмите за трансгранично
сътрудничество по външните граници на ЕС.
За наложените финансови корекции преди изплащане на финансова подкрепа, в резултат
на пропуски при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки всеки
управляващ орган информира сертифициращия орган до 5-то число след края на отчетния
период с образец по приложение № 13 по оперативните програми или образец по
приложение № 14 по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници
на ЕС.
Приложенията по точки 3-5, 7 и 8 се изпращат по електронен път, с електронен подпис на
адрес: natfund@minfin.bg.

(↓)

Ръководител на УО:
/име , фамилия/

Национален
индентификацонен номер
(НИН)
Европейско съфинансиране

Национално съфинансиране

ВЕСТНИК

финансова корекция/нередност - сертифицирани
нередност - несертифицирани
финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
надплатени средства*** от УО към бенефициента - сертифицирани
финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани
нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - несертифицирани

*не се попълва в случаите на вземания по чл. 36
**
се самосредства
за вземания
по чл.вземанията
36
***попълва
за надплатени
се считат
по
чл. 35,ал. 1, т. 2

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

нередност - несертифицирани

нередност - несертифицирани

Проект /Процедура за
предоставяне на финансова
подкрепа/ Приоритетна ос**

ЛЕВА

ДЪРЖАВЕН

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Общо приоритетна ос 1

нередност поради неспазване на изискването на
чл.71, изплатена от УО на бенефициента несертифицирани

финансова корекция/нередност за изплатен аванс по
държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) сертифицирани

Наименование на
бенефициента*

Главница

50

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Приоритетна ос\Акт за предоставяне на
финансова подкрепа

Основание (↓)

Във връзка с процедурата за регистриране и отчитане на вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................са осчетоводени следните вземания:

от
<наименование на структурата>, Управляващ орган по Оперативна програма <име>

Уведомително писмо за осчетоводени вземания
№ <...> от <дата>

Приложение № 9
към чл. 37, ал. 3

С Т Р.
БРОЙ 44

от
<наименование на структурата>, Управляващ орган по Оперативна програма <име>

Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени, отписани или възстановени (прихванати)вземания
№ <...> от <дата>

Ръководител на УО:
/име , фамилия/

Проект / Процедура
за предоставяне на
Описание на вида
финансова
на сумите***
подкрепа/
Приоритетна ос**
Национален
индентификацонен
номер (НИН)
Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Главница

Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Лихва

ВЕСТНИК

възстановена финансова корекция/нередност - сертифицирани
(↓)
възстановена нередност - несертифицирани
възстановена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
възстановена нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
въстановени надплатени средства**** от УО към бенефициента - сертифицирани
въстановена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани
въстановена нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност - сертифицирани
прихваната нередност - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
прихваната нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
прихванати надплатени средства от УО към бенефициента - сертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани
прихваната нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - несертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност - сертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
оттеглени надплатени средства от УО към бенефициента - сертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискванетона чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани

**** за надплатени средства се считат вземанията по чл. 35, ал. 1, т. 2

*не се попълва в случаите на вземания по чл. 36
**посочва само за вземания по чл. 36
***попълва се при избор от менюто(↓) на "други възстановени суми"

Счетоводител:
/име , фамилия/

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

Наименование на
бенефициента*

ДЪРЖАВЕН

Общо за ОП

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Приоритетна ос\Договор (заповед) за
предоставяне на финансова подкрепа

Основание (↓)

Във връзка с процедурата за отчитане на оттеглени или възстановени (прихванати) вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................ са осчетоводени следните суми:

Приложение № 10 към чл. 37, ал. 3

Приложение № 10
към чл. 37, ал. 3

БРОЙ 44
С Т Р. 5 1

Ръководител на УО:
/име , фамилия/

финансова корекция/нередност - сертифицирани
нередност - несертифицирани
финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
надплатени средства*** от УО към бенефициента - сертифицирани
финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани

(↓)

*не се попълва в случаите на наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на бенефициента и не подлежи на възстановяване от бенефициента
** попълва се само за вземания по чл. 36
*** за надплатени средства се считат вземанията по чл. 35, ал. 1, т. 2

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

нередност - несертифицирани

нередност - несертифицирани

Проект /Процедура за
предоставяне на финансова
подкрепа/ Приоритетна ос**
Европейско съфинансиране

Национално съфинансиране

Съфинансиране от страната
партньор

ЕВРО

ДЪРЖАВЕН

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

нередност поради неспазване на изискването на
чл.71, изплатена от УО на бенефициента несертифицирани

финансова корекция/нередност за изплатен аванс по
държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) сертифицирани

Наименование на водещия
бенефициент*

Главница

52

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Приоритетна ос\Акт за предоставяне на
финансова подкрепа

Основание (↓)

Национален
индентификацонен номер
(НИН)

от
<наименование на структурата>, Управляващия орган по програмите за трансгранично сътрудничество от ИПП

Уведомително писмо за осчетоводени вземания
№ <...> от <дата>

Във връзка с процедурата за регистриране и отчитане на вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................са осчетоводени следните вземания:

Приложение № 11 към чл. 37, ал. 3

Приложение № 11
към чл. 37, ал. 3

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 44

възстановена финансова корекция/нередност - сертифицирани
възстановена нередност - несертифицирани
възстановена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
възстановена нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
въстановени надплатени средства**** от УО - сертифицирани
въстановена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
въстановена нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност - сертифицирани
прихваната нередност - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
прихваната нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
прихванати надплатени средства от УО - сертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
прихваната нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност - сертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
оттеглени надплатени средства от УО - сертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискванетона чл.71, изплатена от УО - сертифицирани

**** за надплатени средства се считат вземанията по чл. 35, ал. 1, т. 2

*не се попълва в случаите на вземания по чл. 36
**посочва само за вземания по чл. 36
***попълва се при избор от менюто(↓) на "други възстановени суми"

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

(↓)

Ръководител на УО:
/име , фамилия/

Национален
индентификацонен
номер (НИН)
Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Главница

Съфинансиране от
страната-партньор

Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Лихва

Съфинансиране от
страната-партньор

ЕВРО

ДЪРЖАВЕН

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа*

Приоритетна ос\Акт за предоставяне на
финансова подкрепа

Основание (↓)

Проект / Процедура
Наименование на за предоставяне на
Описание на вида
водещия
финансова
на сумите***
бенефициент*
подкрепа/
Приоритетна ос**

Във връзка с процедурата за отчитане на оттеглени или възстановени (прихванати) вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................ са осчетоводени следните суми:

от
<наименование на структурата>, Управляващия орган по програмите за трансгранично сътрудничество от ИПП

Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) вземания
№ <...> от <дата>

Приложение № 12
към чл. 37, ал. 3

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Ръководителя на УО:
/име , фамилия/

Национален
индентификацонен номер
(НИН)
Европейско съфинансиране

Национално съфинансиране

Стойност

ДЪРЖАВЕН

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на ФП

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на ФП

Операция /Процедура за
предоставяне на ФП/
Приоритетна ос

ЛЕВА

54

Приоритетна ос\Договор(заповед) за предоставяне на ФП

Наименование на
бенефициента

Във връзка с процедурата за уведомяване за наложени финансови корекции с настоящото Ви информираме, че през месец ........................
по сметка 9200 са отразена финансова корекция/нередност преди изплащане на ФП, както следва:

от
<наименование на структурата>, Управляващ орган по Оперативна програма <име>

Уведомително писмо за наложени финансови корекции/нередности преди изплащане на ФП на бенефициента
№ <...> от <дата>

Приложение № 13
към чл. 37, ал. 3

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 44

Бенефициент

Дата на извършване на
Наименование на
последното плащане към
проекта
бенефициента

Естество на
нередността

Орган, който е констатирал
нередността (УО, СО, ОО
или други, или орган на ЕС)

Дата на
откриване на
нередността
(1)

Обща сума на
Сума на публични
разходите,
разходи, декларирани
декларирани като
като невъзстановими
невъзстановими

Сума на разходите,
декларирани като
невъзстановми
Европейско финансиране

Счетоводна година(и), в която/
които са били декларирани
разходите, определени като
невъзстановми

Представяне на информация за невъзстановими суми

Ръководителя на УО:
/име , фамилия/

Европейско
съфинансиране

Дата на първото и всички
Дата на започване
Дата на констатиране
последващи уведомления до
на процедурата по
бенефициента за възстановяване на невъзможността за
възстановяване на
възстановяване
на средствата
средствата
(2)

Национален
индентификацонен номер
(НИН)

Съфинансиране от
страната-партньор

Причина за
невъзможността за
възстановяване

Документи, свързани с
процедури по
несъстоятелност, ако е
приложимо
(3)

Посочване дали
приносът на Съюза
следва да се поеме от
бюджета на ЕС (да/не)
(4)

Приложение № 15
към чл. 52

Национално
съфинансиране

Стойност

ВЕСТНИК

(1) Датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт относно нередността.
(2) С представяне на информацията в Приложение № 15, УО представя по електронен път и сканирани копия на първото и всички последващи уведомления до бенефициента за възстановяване на средствата.
(3) Описват се всички документи свързани с процедури по несъстоятелност (ако е приложимо), както и се представят по електронен път сканирани копия на документите.
(4) Когато е посочено "да" УО следва да потвърди, че са изчерпани всички налични възможности за възстановяване чрез националната институционална и юридическа рамка.
Забележка: сканирани копия на документите по т.2 и 3 по-горе не се представят в случай, че последните са налични в ИСУН/Информационната система за управление за програмите за ТГС

……………………..
……………………..
……………………..

Номер на проект

Приложение № 15 към чл. 52

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Операция /Процедура за
предоставяне на ФП/
Приоритетна ос

ЕВРО

ДЪРЖАВЕН

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на ФП

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на ФП

Приоритетна ос\Договор(заповед) за предоставяне на ФП

Наименование на водещия
бенефициент

Във връзка с процедурата за уведомяване за наложени финансови корекции с настоящото Ви информираме, че през месец ........................
по сметка 9200 са отразена финансова корекция/нередност преди изплащане на ФП, както следва:

от
<наименование на структурата>, Управляващия орган по програмите за трансгранично сътрудничество от ИПП

Уведомително писмо за наложени финансови корекции/нередности преди изплащане на ФП на бенефициента
№ <...> от <дата>

Приложение № 14
към чл. 37, ал. 3

БРОЙ 44
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Приложение № 16
към чл. 57, ал. 1

Приложение № 16 към чл. 57, ал. 1
Срок

Отговорен орган
Управляващ орган (УО)

10 юни на година
„n+1”
(за програмите по чл.
1, ал. 2, т. 1 от
Наредбата)
15 юни на година
„n+1”
(за програмите по чл.
1, ал. 2, т. 2 от
Наредбата)

Сертифициращ орган
(СО)

Одитен орган (ОО)

Изпраща на СО Финален
междинен
доклад
по
сертификация и декларация
за допустимите разходи за
счетоводната
година
с
включени
верифицирани
разходи до 31 май

Одобрява
Финален
междинен
доклад
по
сертификация
и
декларация
за
допустимите разходи в
ИСУН
Одобрява
Финален
междинен
доклад
по
сертификация
и
декларация
за
допустимите разходи в
Информационната система
за
управление
на
програмите за ТГС

До 30 юни на година
„n+1”
(за програмите по чл.
1, ал. 2, т. 1 от
Наредбата)
До 10 юли на година
„n+1”
(за програмите по чл.
1, ал. 2, т. 2 от
Наредбата)

Изпраща
на
ЕК
Окончателно заявление за
междинно плащане

До 5 юли на година
„n+1”
(за програмите по чл.
1, ал. 2, т. 1 от
Наредбата)
До 10 юли на година
„n+1”
(за програмите по чл.
1, ал. 2, т. 2 от
Наредбата)

Изготвя окончателни доклади от
одит на операциите (на извадка от
сертифицираните разходи в периода
1 юли на година n - 30 юни на
година
„n+1”).
Окончателните
доклади се представят периодично
на УО и СО след приключване на
проверките по проектите.

До 30 ноември на
година „n+1”

До 15 декември на
година „n+1”

БРОЙ 44

Подготвя проект на
Декларация за управлението
и Годишно обобщение на
окончателните одитни
доклади и на извършените
проверки и ги изпраща на
СО и ОО

Изготвя проект на
Годишни счетоводни
отчети за всяка
оперативна
програма/фонд/програма
за ТГС и ги изпраща на ОО
и УО

1
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Изготвя проект на Годишен
контролен доклад и го изпраща на
УО и СО

До 31 декември
година „n+1”
До 25 януари на
година „n+2”

Извършва корекции по
проекта на Декларация за
управлението и Годишно
обобщение на
окончателните одитни
доклади и на извършените
проверки и ги изпраща
финализирани на СО и ОО

Извършва корекции по
проекта на Годишните
счетоводни отчети по
всяка оперативна
програма/фонд/програма
за ТГС и ги изпраща
финализирани на ОО и УО
Изготвя окончателен Годишен
контролен доклад и Одитно
становище и ги изпраща на УО и
СО

До 10 февруари на
година „n+2”

До 12 февруари на
година „n+2”

Попълване на декларацията
за управлението в SFC 2014
и прикачване на годишното
обобщение

Създаване на Годишен
отчет в SFC 2014 и
прикачване
на
приложимите документи
Преглед на попълнената декларация
от УО и ГСО от СО и създаване на
Годишно становище в SFC 2014.
Прикачване на Годишния контролен
доклад

До 13.02 година
„n+2”

До 15 февруари на
година „n+2”

С Т Р. 5 7

Преглед за съответствие
между Годишния
счетоводен отчет,
Декларация за
управлението и Годишно
обобщение на
окончателните одитни
доклади и на извършените
проверки, Одитно
становище и Годишния
контролен доклад

Изпращане на ЕК чрез системата
SFC 2014 на Годишен контролен
доклад и одитно становище

Изпращане на ЕК чрез
системата SFC 2014 на
пакета документи за
приключване на
счетоводната година
включващ:
-Декларация за
управлението,
- Годишно обобщение на
окончателните одитни
доклади и на извършените
проверки,
-Годишен счетоводен
отчет

2
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Приложение № 17
към чл. 61, ал. 1

Приложение № 18
към чл. 73

Приложение № 18 към чл. 73
Програма за ТГС “<посочете наименованието>”

Прогноза за предстоящи плащания1
(евро)
Предстоящи плащания през месец
................., ............ г.
Номер и наименование на
Приоритетната ос

ЕС

Национално
съфинансиране
България

Национално
съфинансиране
ХХХХ2

Предстоящи плащания през месец
................., ............ г.

Общо

……………………..
……………………..
……………………..
Всичко

Дата:

Име и фамилия и подпис на ръководителя на управляващия орган

1 Включва се информация за прогнозираните плащания за месеца на подаване на прогнозата, както и за следващия месец
2 Посочва се страната партньор

ЕС

Национално
съфинансиране
България

Национално
съфинансиране ХХХХ2

Общо

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Приложение № 19
към чл. 84, ал. 1

Приложение № 19 към чл. 84, ал. 1

(ФИНАЛЕН) МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН <посочва се точно наименованието на структурата,
изпълняваща функции на УО>
________________________________________________________________________________
Посочва се наименованието на двустранната програма за трансгранично сътрудничество
Решение на Комисията

от

Референтен № на Комисията (CCI) :
(Финален)1 Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи №:
___________________________________________________________________________________________________

Декларация

Долуподписаният <посочете име и длъжност>, ръководител на Управляващия орган,
определен с <посочете акт за определяне на Ръководителя на Управляващия орган>, с
настоящето декларирам, че всички разходи, включени в приложения доклад за допустимите
разходи съответстват на критериите за допустимост на разходите, посочени в чл. 43 и чл.44
от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 447/2014 на Европейската комисия относно
специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)
и делегиран регламент (ЕС) №481/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
№1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните
разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за трансгранично сътрудничество,
както и на националните правила за допустимост на разходите. Разходите са извършени от
бенефициентите в изпълнение на одобрени проекти по двустранната програма за
трансгранично сътрудничество, в съответствие с условията на Регламент (ЕС) № 1299/2013 и
Регламент (ЕС) № 231/2014:
след

01.06. на
годината n

<посочете
евро
точно
цяло
<посочва
се число до два
обща сума с десетични
натрупване >
знака
след
запетаята>
и възлизат на:

Приложената декларация за допустимите разходи обхваща всички верифицирани разходи,
въведени в счетоводната система на УО в периода:
1 Ненужното се изтрива. Номерацията на ДС и ДДР е последователна и се формира по следния начин: СГ/Н/дата, където СГ– пореден номер на счетоводната година, Н –
пореден номер на ДС и ДДР за съответната счетоводна година, дата – датата на одобрение на ДС и ДДР от Ръководителя на УО. Например № 4/2/14.12.2017 г. означава
четвърта счетоводна година, втори ДС и ДДР, одобрен от Ръководителя на УО на 14.12.2017 г.
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Декларирам, че:
І. Функциите на Управляващ орган съгласно чл. 23 от Регламент 1299/2013 и чл. 37 от
Регламент (ЕС) № 447/2014 се изпълняват, спазвайки принципите за добро финансово
управление.
ІІ. Напредъкът по проектите е в съответствие с предвидените в решението цели на
двустранната програма за трансгранично сътрудничество и с разпоредбите на Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 и Регламент (ЕС) № 447/2014 и по-специално, че:
(1) декларираните разходи са извършени за изпълнение на операции, одобрени за
финансиране съгласно критериите, приложими за двустранната програма за
трансгранично сътрудничество, както и на приложимото право на Съюза и
приложимото национално законодателство;
(2) декларираните за възстановяване разходи са извършени въз основа на фактури и
други документи с равностойна доказателствена стойност (с изключение на
финансовата помощ чрез формите за предоставяне на финансова помощ по чл.67
ал. 1, букви „б“-„г“ от Регламент 1303/2013 ) през периода на допустимост,
посочен в чл. 43 от Регламент 447/2014 и са в съответствие с приложимото право
на Съюза и приложимото национално законодателство, по-специално с:
- правилата за държавните помощи;
- правилата за възлагане на поръчки;
- принципите за опазване на околната среда, равни възможности и
недискриминация и устойчиво развитие.
(3) съфинансираните стоки и/или услуги и/или строително-ремонтни дейности са
действително доставени, извършени и осъществени;
(4) декларираните за възстановяване разходи се базират на потвърждение от страна
на водещите бенефициенти относно постигнатото изпълнение на проектите;
(5) декларираните за възстановяване разходи са проверени и потвърдени от
съответните контрольори, определени за всеки бенефициент, включително
водещия бенефициент;
(6) проверките от страна на контрольорите са извършени в срока, определен в чл. 23,
ал. 4 от Регламент (ЕС) №1299/2013;
(7) декларираните разходи не съдържат суми, които попадат в категорията
нередности/подозрения за измама;
(8) декларацията за допустимите разходи отразява всички възстановени суми по
сертифицирани разходи, относимите към тях лихви за забава и натрупаните
приходи по операциите, финансирани от двустранната програма за
трансгранично сътрудничество;
(9) декларираните разходи са точни, резултат са от надеждни счетоводни системи,
регистрирани са в Информационната система за управление (ИСУ) и могат да
бъдат проверени от компетентните национални и европейски органи;
(10) декларираните разходи не съдържат недопустим данък добавена стойност;
(11) всички документи, свързани с изпълнението на операциите, необходими за
осигуряване на адекватна одитна пътека, се съхраняват съгласно чл.140 от
Регламент (ЕС) №1303/2013;
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(12) извършени са адекватни управленски проверки, включително проверки на
място, гарантиращи в достатъчна степен законосъобразността и редовността на
декларираните разходи;
(13) предприети са подходящи мерки за изпълнение на констатациите/препоръките
на Одитния орган и други национални и европейски контролни и одитни органи
относно изпълнението на двустранната програма за ТГС;
(14) извършени са проверки на предоставените от бенефициентите данни или
микроданни, свързани с изпълнението на индикаторите/показателите по
проектите и в случай на частично или пълно неизпълнение са извършени
съответните корекции. Извършени са проверки за верността и надеждността на
представените данни във връзка с отчетените индикатори/показатели;
(15) осъществените мерки за информираност и публичност са в съответствие с
приложимото право на Съюза и приложимото национално законодателство;
(16) условията за плащане в акта по чл.2, ал.1 от Наредбата за определяне на
правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за
възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както
и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество са
изпълнени.
Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на двустранната програма за
трансгранично сътрудничество, вкл. размера на договорените средства спрямо заложеното
във финансовия план, потвърждавам, че не съществува риск/че съществува риск за
намаляване на поетия от Европейската комисия финансов ангажимент по програмата в
размер на ……... евро.

Дата:

2 0

Име и фамилия на ръководителя на управляващия
орган
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Декларация за допустимите разходи по приоритетни оси
Общо верифицирани и изплатени на бенефициентите2 допустими разходи:
евро
Обща сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите
допустими разходи в предишни периоди
Верифицирани разходи, платени с
национално съфинансиране, в т.ч.:
Приоритетна
ос

1
Приоритетна
ос 1
Приоритетна
ос 2
Приоритетна
ос N
ОБЩО

2

3

Верифицирани разходи, платени с
национално съфинансиране, в т.ч.:

Допълнителен собствен
принос на бенефициента

XXXX3 национално
съфинансиране

ЕС Българско
националн
о
съфинанси
ране

Обща сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими
разходи с настоящия доклад

4

XXXX национално
съфинансиране

Бълга
ЕС рско
Национал Допълнит
нацио Национално
Национално
Допълнител
но
елен
нално съфинансир Национално
съфинансир
ен собствен
съфинанси собствен
съфинансиране,
съфин
ане,
принос,
ане,
ране,
принос,
ансир изплатено с изплатено с
изплатено с
изплатен с
изплатено изплатен с
частни
ане публични
публични
частни
с частни
публични
средства5
средства
средства5
средства
4
средства
средства
4

5

6

7

8

9

10

Допълнителен собствен принос на
бенефициента

Допълнителен
собствен принос,
изплатен с
публични
средства

Допълнителен
собствен принос,
изплатен с частни
средства5

12

13

11

2 Управляващият орган включва в Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи верифицирани разходи, които са платени на бенефициентите до приключването на доклада в информационната система за управление на съответната
програма за ТГС. По изключение през месец декември на финансовата година, Управляващият орган може да включва в Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи верифицирани допустими разходи, без те да бъдат изплатени на
бенефициентите. В случаите на включени в Доклада по сертификация суми, представляващи държавна и минимална помощ, Управляващият орган спазва разпоредбата на чл. 131, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
3 Посочва се страната партньор
4 Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

А. КОРЕКЦИЯ НА ВЕРИФ ИЦИРАНИ РАЗХОДИ, ВКЛ ЮЧЕНИ В ПРЕХОДНИ ДС И ДДР 1

Приоритетна ос
/проект/договор

1
Приоритетна ос 1
общо
Проект /договор
Приоритетна ос 2
общо
Проект /договор
Приоритетна ос N
общо___
Проект /договор
ОБЩО

1

Номер и
дата на
Доклада по
Инициат
сертификац
ор2
ЕС
ия, когато са
деклариран
и разходите

2

3

4

Сума на корекциите (евро)
Разходи, платени с национално
съфинансиране в т.ч.:
Допълнителен собствен
принос на бенефициента
XXXX4 национално
съфинансиране
Българск
о
национал
но
съфинанс
иране

5

Националн
о
съфинанси
ране,
изплатено с
публични
средства

Национално
съфинансиран
е, изплатено с
частни
средства5

Допълнителе
н собствен
принос,
изплатен с
публични
средства

Допълнителе
н собствен
принос,
изплатен с
частни
средства5

6

7

8

9

Общо
изплатени Причини
за
Възстановен
на
бенефицие корекциит и/Отписани
3
е
нтите
допустими
разходи

10

11

Представя се информация за разходи, верифицирани от УО, включени в предходни ДС и ДДР и сертифицирани от СО, за които УО е взел решение да бъдат изключени от общата сума на
верифицираните разходи. В таблицата не се включват несертифицирани разходи. Корекцията се извършва чрез приспадане на съответната сума от верифицираните разходи през текущия период, т.е.
сумата на ред „ОБЩО” от таблицата следва да е намерила отражение като намаление на „Общата сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими разходи с настоящия доклад” от
ДДР.
2
За инициатор се посочва органът, сигнализирал за възможен пропуск, който е бил приет от Управляващия орган.
3
Причина за корекцията, например, може да е реално възстановяване от бенефициента на недопустим разход, финансова корекция, наложена вследствие на извършен одит, оттегляне на неправомерен
разход и други съгласно реда и условията за възстановяване на неправомерно платени суми.
4
Посочва се страната партньор.
5
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

12
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Б. ПРЕПОТВЪРДЕНИ ОТ УО РАЗХОДИ, ИЗКЛЮЧЕН И ОТ ПРЕДХОДНИ ДС И ДДР, ВКЛЮЧЕНИ
В НАСТОЯЩИЯ ДС И ДДР
Сума на препотвърдените разходи (евро)

Номер и дата на
Доклада по
Приоритетна
сертификация,
ос/проект/договор
когато са
изключени
разходите

1
Приоритетна ос 1
общо
Проект/договор
Приоритетна ос 2
общо
Проект/договор
Приоритетна ос N
общо
Проект/договор
ОБЩО

Верифицирани разходи, платени с национално
съфинансиране, в т.ч.:

ЕС

2

Българско
национално Национално
съфинансиране съфинансиране,
изплатено с
публични средства

3

4

1

Посочва се страната партньор.

2

Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

5

Допълнителен собствен
принос на бенефициента

Детайлна
обосновка на
решението за
препотвърждаване
Допълнителен Допълнителен
на разходите
Национално
собствен
собствен
съфинансиране,
принос,
принос,
изплатено с
изплатен с
изплатен с
частни
публични
частни
средства2
средства
средства2
6
7
8
9

XXXX1 национално съфинансиране

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ……от …………

В. СПИСЪК НА ПРОВЕРКИТЕ НА МЯСТО
Име на
бенефициента

Пореден № на
проверката

Обхват на
проверка
та

Дата/Период Констатации
на
проверката

Приоритетна ос 1
Проект номер
.........
Приоритетна ос 2
Проект номер
.........
Приоритетна ос N
Проект номер
.........

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ……от …………

Препоръки

Статус на
изпълнение
на
препоръките

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Г. СПРАВКА ЗА ОДИТНИ ПРЕПОРЪКИ И СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ*
Одитираща
институция

Период на
одита

Дата на
връчване/получаване
на окончателния
доклад

Констатации

Степен на
риск

Действия

Срок на
изпълнение

Статус на
изпълнение

/1/

/2/

/3/

/4/

/5/

/6/

/7/

/8/

1
2
N
1
2
N
*Посочват се препоръките, отнасящи се до всички участващи в изпълнението на двустранната програма страни – УО, СТС, НПО, водещи бенефициенти, крайни бенефициенти и др.

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ……от …………

Д. СПИСЪК С ВКЛЮЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ В ДОКЛАДА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ

Наименование на програмата:

Стойност на верифицираните разходи "**
Верифицирани разходи, платени с национално
съфинансиране, в т. ч.:
ХХХХ 1 национално
съфинансиране

Проект
№/наименование

Вид
плащане

ЕС

българско
национално
съфинансиране

национално
съфинансиране,
изплатено с
публични
средства

национално
съфинансиране,
изплатено с
частни
средства 2

2

3

4

5

6

7

1

Приоритетна ос
Х*/име
Проект/договор
Общо за ПО X
Приоритетна ос
У*/име
Проект/договор
Общо за ПО У
Приоритетна ос
Z*/име
Проект/договор
Общо за ПО Z
ОБЩО:
* X, У и Z - Номер на ПО

** Проектите се подреждат в низходящ ред по стойността на верифицираните разходи
1.

Посочва се страната партньор

2.

Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ……от …………

Допълнителен собствен принос
на бенефициента
допълнителен
собствен
принос,
изплатен с
публични
средства

8

допълнителен
собствен
принос,
изплатен с
частни
средства 2

9
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ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Е. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВАНСИ , ПЛАТЕНИ В КОНТЕКСТ А НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 131(5)
ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И ВКЛЮЧЕНИ В ДС И ДДР 5
Приоритетна ос
/1/

Обща сума, платена от
оперативната програма под
формата на аванси
/2/

Сума, която е покрита от разходите,
платени от бенефициентите, в срок от 3
години след плащането на аванса
/3/

Сума, която не е покрита от разходите,
платени от бенефициентите, и за която 3
годишния период не е изтекъл
/4/

Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 2
Приоритетна ос 3
………………………
Приоритетна ос N
ОБЩО

5 Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за авансови плащания, както и за верифицираните такива с настоящия Доклад
по сертификация.

С Т Р.
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Приложение № 20
към чл. 90, ал. 2

ИНФОРМАЦИЯ
за резултатите от извършените управленски проверки на
управляващия орган на двустранна програма за трансгранично
сътрудничество
…………………………………………………………….
<посочете наименованието на двустранната програма за ТГС>

За периода хх.хх.20хх/xx.xx.20хx1
І. – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Посочете всички актуални за периода на доклада вътрешни правила и процедури
(процедурни наръчници/ръководства/методологии), които регламентират начина, по
който се управлява и контролира двустранната програма по ИПП от УО
Вид документ

Версия № и дата на
одобрение

2. Представяне на информация по чл. 87, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 (ако е приложимо)

1

1 януари - 30 юни или 1 юли – 31 декември
УО на ОП “<посочете наименованието>”
1

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОВЕРКИ
1. Констатирани проблеми от извършените управленски проверки
За констатираните проблеми от извършените управленски проверки, относими към верифицираните разходи за докладвания период,
попълнете информацията в долната таблица:

Констатиран проблем

Брой

Стойност2
(евро)

% на грешка 3

(1)
Разходите не отговарят на правилата за допустимост
Частично или пълно неизпълнение на заложените
индикатори по проекта
Неточни и непълни искания за плащане по отношение
на конкретните разходи и по отношение на
изискуемата форма (липса на оригинални първични
счетоводни документи (фактури, протоколи) от
изпълнителите по конкретните договори)
Пропуски при провеждане на процедурите за избор
на изпълнител
Липса на адекватна одитна пътека на конкретните
разходи
Установено наличие на двойно финансиране
Пропуски в поддържането на отделна счетоводна
система или в поддържането на адекватен счетоводен
кодекс за всички транзакции, отнасящи се до

(2)

(3)

(4)

2

Стойност на неверифицираните разходи поради установени проблеми в съответната област.
3
% на грешка се изчислява като стойността на неверифицираните разходи се отнесе към размера на проверените от УО в рамките на процеса на верификация
за отчетния период искания за плащане от водещите/крайните бенефициенти (без искания за авансово плащане).

УО на ОП “<посочете наименованието>”

2

операцията
Неспазване на изискването за дълготрайност съгласно
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
Грешки при осигуряване на мерките за
информираност и публичност
Други (моля посочете)
Общо:
в т.ч. системни грешки
2. Анализ на резултатите от извършените управленски проверки, идентифицирани проблеми и предприети
мерки/корективни действия за изпълнението на програмата, рискове от неспазване на правилото N+3, рискове от
неспазване на чл.39, ал.4 от ЗУСЕСИФ и риск от неизпълнение на индикаторите по проектите и програмата за трансгранично сътрудничество.
Да се анализират причините за констатираните проблеми, описани в таблицата по-горе, и да се представи информация за
действията/мерките, които Управляващият орган планира да предприеме/е предприел за тяхното преодоляване, да се
представи информация за идентифицирани рискове от неспазване на правилото N+3 и чл.39, ал.4 от ЗУСЕСИФ и риск от
неизпълнение на индикаторите по проектите и програмата за транс-гранично сътрудничество.
ДАТА:

УО на ОП “<посочете наименованието>”

3

/3/

Лихва

9
Дължима сума към края на предходния месец

Моля попълнете страната партньор
1.
За дълга тече 30 дневен срок за доброволно въстановяване
2.
Дългът е в процес на принудително възстановяване от НАП
3.
Дългът е напълно възстановен
4.
Дългът е закрит поради наличие на други основания за това
5.
Дългът е невъзстановим

5246

Това е датата, на която дългът е регистриран в Книгата на длъжниците, в счетоводната система и тази, от която започва да тече двугодишния срок за отписване на сумите от УО

Общо

** Забележка:
ЛЕГЕНДА
към к. 1 "Статус":

Българско
XXX**
Общо EС
Българско
XXX**
национално
национално
национално
национално
съфинансиране съфинансиране
съфинансиране съфинансиране

Главница

/5/

/7/

Общо

EС

КНИГА НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

/9/

EС

Главница
Лихва

11
Възстановена сума през месеца

12
Дата
на
възста
Общо
новява
възстанове
не
но главница и
лихва
Общо
EС

Програма за трансгранично сътрудничество "………….."

/10/

Главница

/13/

EС

EС

Българско
национално
съфинансиране

Общо
прихванато главница и
лихва

/14/

14
Дата на
прихващ
ане

EС

/16/

Общо

XXX**
Общо
Българско
национално
национално
съфинансиране съфинансиране

15
Лихва, натрупана през месеца

/15/

XXX**
национално
съфинансиране

Прихваната сума

Българско
национално
съфинансиране

XXX**
Общо
национално
съфинансиране

Лихва

13
Прихваната сума през месеца

/12/

Общо

Българско
XXX**
Общо
национално
национално
съфинансиране съфинансиране

/11/

XXX**
национално
съфинансиране

Възстановена сума

Българско
национално
съфинансиране

към .................................................................. дд/мм/гггг

/8/

Дата на възстановяване
/прихващане

Българско
XXX**
Общо EС
Българско
XXX**
Общо EС
Българско
XXX**
национално
национално
национално
национално
национално
национално
съфинансиране съфинансиране
съфинансиране съфинансиране
съфинансиране съфинансиране

Главница

10
Новорегистрирани дългове през месеца

/6/

XXX**
национално
съфинансиране

Общо дълг главница и
лихва

Българско
национално
съфинансиране

* Забележка:

n

.......

2

II. Дългове, регистрирани на територията на страната-партньор
1

n

.......

2

I. Дългове, регистрирани на територията на Р България
1

2
3
4
5
6
7
8
Дата, от която се
№ на Национал Дата на
Дата на
Дълг № наимено
начислява лихва
вание на Договор
ен
регистри уведомяване на
водещия
водещ от ИСУ идентифи ране на
(денят, следващ
бенефиц
кационен дълга в бенефициента за
посочения краен срок в
регистриране на
иент
номер на
КД*
поканата за
дълг и изпращане
нереднос
доброволно
на покана за
тта
изпълнение)
EС
доброволно
въстановяване

/4/

EС

Сума за възстановяване

EС

Българско
национално
съфинансиране

19=6-11-15

20=7-12-16

Общо

16
Дължимо към края на месеца
Лихва

Общо
дълг - ДС и ДДР №, в ДС и ДДР
главниц който сумата е №, от който
включена
сумата е
аи
първоначално приспадната
Общо лихва

17

Приложение № 22
към § 3 от ПЗР

18=5-10-14

22
Българско Приложение
XXX**
национално
национално
съфинансиране
съфинансиране

Остатък за възстановяване

XXX**
Общо EС
Българско
XXX**
национално
национално
национално
съфинансиране
съфинансиране съфинансиране

Главница

17 =4-9-13

EС

ДЪРЖАВЕН

1
Статус

* Ниво на налагане на плоската финансова корекция - приоритетна ос, схема за БФП, операция
**Моля попълнете наименованието на страната партньор

ОБЩО

Общо за Приоритетна
ос "n"

/2/

/1/

Ниво*

Програма за трансгранично сътрудничество "………….."

към .................................................................. дд/мм/гггг

(Сиситемни пропуски)

КНИГА НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

68

Общо за Приоритетна
ос 2

Общо за Приоритетна
ос 1

Приоритетна ос

№ и дата на Решение
на УО за налагане на
ПФК

Пореден №
на ПФК

Приложение № 22 към § 3 от Преходни и заключителни разпоредби

Приложение 21

Приложение № 21
към § 3 от ПЗР

С Т Р.
ВЕСТНИК
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ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-4
от 14 май 2018 г.

относно реда и показателите за предоставяне
на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат
редът за обмен на информация между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и
Министерството на отбраната (МО) за разследвания, провеждани от военни разследващи
полицаи.
(2) Информацията за разследванията включва данни относно движението, приключването
и резултатите от досъдебните производства,
които се разследват от военни разследващи
полицаи, както и относно упражнения прокурорски контрол по дела от особен обществен
интерес.
Чл. 2. Информацията по чл. 1 се използва
за изготвяне на:
1. обобщен годишен доклад на главния
прокурор за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите
органи, който се внася ежегодно в пленума
на Висшия съдебен съвет до 30 април на съответната година и се публикува на интернет
страницата на прокуратурата;
2. обобщена информация на главния прокурор за образуването, движението и приключването на преписките и делата, която
се предоставя всяко шестмесечие на Висшия
съдебен съвет, на Инспектората към Висшия
съдебен съвет и на министъра на правосъдието.
Г л а в а

в т о р а

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 3. (1) Информацията за движението,
приключването и резултатите от досъдебните производства (ДП), които се разследват
от военни разследващи полицаи, обхваща
движението на досъдебните производства
общо и по видове – досъдебни производства,
разследвани по общия ред (ДПОР), и бързи
производства (БП).
(2) Информацията за упражнения прокурорски контрол обхваща данни за резултатите
от приключените ДП и постановените по тях
прокурорски и съдебни актове.
Чл. 4. Информацията се обобщава и предава съобразно периодите за отчетност, установени от Закона за съдебната власт и от
Висшия съдебен съвет, и по ред и показатели,
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определени от главния прокурор: разследвани
ДП, новообразувани ДП, приключени ДП,
неприключени ДП и върнати ДП.
Чл. 5. (1) Разследвани досъдебни производства през отчетния период са всички дела на
производство при военния разследващ полицай през съответния период, независимо от
времето на образуване, които са:
1. неприключени от предходен период;
2. новообразувани през отчетния период;
3. възобновени през отчетния период спрени
дела, без значение в кой период е постановено
спирането;
4. върнати от съда дела, получени от военен разследващ полицай, с постановление
(съпроводително писмо) на прокурора;
5. делата, по които военният прокурор е
постановил отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения на основание
чл. 242, ал. 2, постановил е допълнително
разследване на основание чл. 357, ал. 1, т. 5,
указал е извършване на необходимите действия
по разследването в срока, определен от съда,
при констатирано забавяне по реда на чл. 369
от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК);
6. получени по компетентност от друг орган.
(2) Отчитане на досъдебните производства:
1. БП, за които е постановено разследването да се извърши по общия ред, се отчитат
в общия брой ДПОР и не се отчитат в общия
брой БП;
2. при обединяване на няколко ДП се отчита само обединеното;
3. при разделяне на ДП се отчита съответният брой ДП, отделени от основното,
както и основното, ако то продължава да е
на производство.
Чл. 6. Новообразувани ДП са образуваните
дела през отчетния период:
1. с постановление на военния прокурор
(чл. 212, ал. 1 НПК);
2. с разпореждане за провеждане на БП
по чл. 356, ал. 2 НПК;
3. със съставяне на протокола или акта за
първото действие по разследването от военен
разследващ полицай (чл. 212, ал. 2, чл. 356,
ал. 3 НПК).
Чл. 7. (1) Приключени ДП през отчетния
период са всички дела, които са изпратени
в прокуратурата в рамките на този период,
със заключителен акт на военния разследващ
полицай.
(2) Когато ДП се предоставя на прокурора
със заключителен акт повече от един път в
рамките на периода, се отчита едно приключено ДП.
(3) Приключените ДП се отчитат, като:
1. приключени в законов срок, когато разследването е извършено:
а) за БП – до 7 дни по чл. 356, ал. 5, вр.
ал. 1; до 14 дни по чл. 356, ал. 5, вр. ал. 2; до
28 дни по чл. 356, ал. 6 НПК и съответно по
чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 НПК;
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б) за ДПОР – до 2 месеца (чл. 234, ал. 1
НПК) и над 2 месеца, съответно до 4 месеца,
със срок, удължен от компетентния военен
прокурор (чл. 234, ал. 3, изр. 1 НПК) и до 8
месеца – в срок, удължен от административния ръководител или оправомощен от него
военен прокурор, и в удължения срок – над 8
месеца (чл. 234, ал. 3, изр. 2 и 3 НПК).
2. приключени извън законовия срок, когато
разследването е извършено над двумесечния
срок, без дадено удължаване от компетентния
военен прокурор, съответно в рамките на една
година, над една година и над две години, без
удължаване от административния ръководител
или от оправомощен от него военен прокурор.
Чл. 8. Неприключени са ДП, които в края
на отчетния период не са изпратени в прокуратурата със съответен заключителен акт
на военния разследващ полицай в сроковете
посочени в чл. 7, ал. 3.
Чл. 9. (1) Върнати дела на досъдебното
производство от прокурора, общо и по съответните основания на НПК са:
1. по чл. 242, ал. 2 – с указание за отстраняване на допуснато съществено процесуално
нарушение при предявяване на разследването
от разследващия орган;
2. по чл. 357, ал. 1, т. 5 – с указание за допълнително разследване по БП за събирането
на нови доказателства или за отстраняването
на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
(2) Върнати дела от съда на досъдебното
производство общо и по съответните основания на НПК са:
1. по чл. 248а, когато в разпоредителното
заседание съдът установи очевидни фактически
грешки в обвинителния акт;
2. по чл. 249, ал. 2 във връзка с чл. 248, ал. 1,
т. 3, когато съдът връща делото с определение,
в което посочва допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните права;
3. по чл. 288, ал. 1, когато на съдебното
следствие се установи, че престъплението
подлежи на разглеждане от по-горстоящ съд
или от специализирания наказателен съд;
4. по чл. 358, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 249,
ал. 4, т. 1 НПК по БП;
5. по чл. 377, когато се установи, че не са
налице основанията по чл. 78а НК за разглеждане на делото по реда на глава двадесет
и осма от НПК;
6. по чл. 382, ал. 8, когато от съда не е
одобрено споразумението между прокурора
и защитника на подсъдимия за решаване на
делото по реда на глава двадесет и девета
от НПК.
(3) Отчитат се и досъдебните производства
с определени от съда мерки за ускоряването
им по чл. 369, ал. 2 и 3, вр. чл. 368 НПК.
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ОБЕМ, ФОРМА И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 10. (1) Информацията за годишния
доклад, както и за шестмесечните отчети се
предоставя от министъра на отбраната на
главния прокурор във формата на аналитични
доклади. Обобщение на информацията се извършва на национално ниво от ръководството
на служба „Военна полиция“.
(2) Обобщената информация съответства
на изискванията за обхват и структура, утвърдени от главния прокурор, относими и за
дейността на военните разследващи полицаи.
Утвърдените изисквания се изпращат от прокуратурата на министъра на отбраната.
Чл. 11. За доклада по чл. 138а, ал. 1 ЗСВ
Министерството на отбраната предоставя на
главния прокурор и информация за регистрираните и разкритите престъпления, съобразно вътрешноведомствената уредба в министерството,
за ресурсната си обезпеченост за провеждане на
разследване от военни разследващи полицаи.
Посочват се и факторите, които имат актуално
и дългосрочно въздействие върху дейността по
разследването, провеждано от военните разследващи полицаи, констатираните проблеми
и необходими законодателни предложения
и/или съвместни действия между прокуратурата и Министерството на отбраната.
Чл. 12. Към доклада и шестмесечния отчет
се прилагат и табличните форми съгласно
приложения № 1 – 3.
Ч л. 13. Министерст во то на о тбраната
предоставя информация за движението на
разследваните дела на шестмесечие – до 15
юли на отчетната година, и годишно – до 15
март на следващата календарна година.
Чл. 14. Информацията се предоставя на
електронен и хартиен носител.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 138, т. 9, буква „б“ от Закона за съдебната
власт.
§ 2. С тази инструкция се отменя Инструкцията за обмен на информация между
Проку рат у рата на Република България и
Министерството на отбраната по движението, приключването и резултатите от делата,
разследвани от военни разследващи полицаи,
подписана от главния прокурор и от министъра
на отбраната (за ПРБ – изх. № 75/5.03.2010 г.;
за МО – № И-2/2.03.2010 г.).
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Главен прокурор на Република България:
Сотир Цацаров
Министър на отбраната:
Красимир Каракачанов

Регионална служба
"Военна полиция"

С мнение за предаване обвиняемия на съд

С мнение за прекратяване на наказателното производство

С мнение за спиране на наказателното производство

2

3

4

5

6

7

8

над 2 години

9

над 1 година

10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

с удължен срок от
компетентния
прорурор

26

27

28

29

по чл. 288, ал. 1 НПК

по чл. 377 НПК

по чл. 382, ал. 8 НПК

по чл. 369, ал. 2 и 3 вр. чл. 368 НПК

30

по чл. 248а НПК

извън законовия
срок, без удължен
срок от адм.
ръководител или
оправомощен от
него прокурор

по чл. 249, ал. 2 във връзка с чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК

Неприключени в края на отчетния период
ДПОР

по чл. 369, ал. 2 и 3 вр. чл. 368 НПК

от съда

мерки за ускоряване

Върнати ДПОР през отчетния период
(по основания на НПК)

Върнати ДПОР през отчетния период
(по основания на НПК)

от съда

мерки за ускоряване

от прокурор
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по чл. 382, ал. 8 НПК

по чл. 377 НПК

по чл. 288, ал. 1 НПК

по чл. 249, ал. 2 във връзка с чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК

по чл. 248а НПК

по чл. 242, ал. 2 НПК

Общ брой върнати ДПОР

Приключени над 2 години

Неприключени над 1 година

с удължен срок от
компетентния
прорурор

от прокурор

Общ брой
Неприключени до 1 година

извън законовия
срок, без удължен
срок от адм.
ръководител или
оправомощен от
него прокурор

по чл. 242, ал. 2 НПК

над 1 година
над 2 години

Неприключени в края на отчетния период
ДПОР

Общ брой върнати ДПОР

Приключени над 2 години

25

Неприключени до 1 година

в законов срок

Неприключени над 1 година

до 4 месеца

в законов срок

Общ брой

извън законовия
срок, без удължен
срок от адм.
ръководител или
оправомощен от
него прокурор

над 2 години

Досъдебни производства, разследвани по общия ред (ДПОР) в
Министреството на отбраната (МО)
до 1 година

извън законовия
срок, без удължен
срок от адм.
ръководител или
оправомощен от
него прокурор

до 1 година

Общ брой

Досъдебни производства, разследвани по общия ред (ДПОР) в
Министреството на отбраната (МО)

над 1 година

Срочност на приключените ДПОР
до 2 месеца

Срочност на приключените ДПОР

до 4 месеца

Общ брой

Приключени над 2 години

Приключени над 1 година

Приключени до 1 година
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до 2 месеца

Приключени над 2 години

с удължен срок
от
компетентния
прорурор

Приключени над 1 година

в законов срок

Приключени до 1 година

с удължен срок
от
компетентния
прорурор

Общ брой приключени, извън законовия срок

над 2 години

над 1 година

до 1 година

до 4 месеца

до 2 месеца

Общ брой приключени в законов срок

С мнение за спиране на наказателното производство

С мнение за прекратяване на наказателното производство

С мнение за предаване обвиняемия на съд

в законов срок

Общ брой приключени, извън законовия срок

до 1 година

Приключени
ДПОР,
изпратени в
прокуратурата

до 2 месеца

ДПОР
Общ брой

Новообразувани

Приключени
ДПОР,
изпратени в
прокуратурата

до 4 месеца

Общ брой разследвани
Останали неприключени от минал период

ДПОР

Общ брой приключени в законов срок

Общ брой

1
Общо за МО

Новообразувани

Структури в МО

Общ брой разследвани

Структури в МО

Останали неприключени от минал период
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Приложение 1, съгласно чл. 12 от Инструкция относно реда и показателите за
предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военни
разследващи полицаи

Приложение 2, съгласно чл. 12 от Инструкция относно реда и показателите за
предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военни
разследващи полицаи

31

32

33

34

35

36

5191

Регионална
служба "Военна
полиция"

1
3

2
4
5
6
7
8

Приключени БП,
изпратени в
прокуратурата

9
10
11
12
13
14

в законов срок

Срочност на
приключването

15
16
17
18

в законов срок

19
20

Неприключени БП в края на
отчетния период

21
22
23

от прокурор от съда

Върнати БП през очетния
период
(по основания на НПК)

Приложение 3 съгласно чл. 12 от Инструкция относно реда и
показателите за предоставяне на информация за разследванията,
провеждани от военни разследващи полицаи
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Общо за МО

Структури в МО
Разследвани
БП

Общ брой

Бързи производства (БП), разследвани в
Министерството на отбраната (МО)

Брой останали от предходен период
Брой новообразувани
Общ брой
С мнение за предаване обвиняемия на съд
С мнение за прекратяване на наказателното производство
С мнение за спиране на наказателното производство
Разпоредено БП от прокурор
(чл. 356, ал. 2 НПК)
Преобразувани БП в ДПОР (чл. 357, ал. 2 НПК)
Общ брой приключени БП
до 7 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 1 НПК)
до 14 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 2 НПК)
до 28 дни (чл. 356, ал. 6 и по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 НПК)
Общо приключени БП извън законовия срок
Общ брой
до 7 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 1 НПК)
до 14 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 2 НПК)
до 28 дни (чл. 356, ал. 6 и по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 НПК)
Общ брой извън законовия срок
Общ брой върнати БП

по чл. 357, ал. 1, т. 5 НПК

72

по чл. 358, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 249, ал. 4, т. 1 НПК
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6677
от 22 май 2018 г.

по административно дело № 864 от 2018 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – II
колегия, в съдебно заседание на двадесет и
втори март две хиляди и осемнадесета година в състав: председател: Анна Димитрова,
членове: Диана Добрева, Здравка Шуменска,
Донка Чакърова, Юлия Ковачева, при секретар
Светла Панева и с участието на прокурора
Никола Невенчин изслуша докладваното от
председателя Анна Димитрова по адм. дело
№ 864/2018 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от Сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ със седалище
в гр. София, чрез процесуален представител,
срещу Решение № 12914 от 26.10.2017 г. по
адм. дело № 6892/2017 г. на тричленен състав
на Върховния административен съд, второ
отделение, с което е отхвърлена жалбата му
срещу Наредба № 5 от 2014 г. за условията и
реда за упражняване правата на пациентите
при трансгранично здравно обслужване, издадена от министъра на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 82 от 2014 г.),
в частта є по чл. 7, ал. 7, т. 6 относно израза
„оригинал или заверено копие“, чл. 8, ал. 1,
т. 1 относно израза „оригинал на направление“, чл. 9, ал. 1 относно израза „легализиран
превод“, чл. 10, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 12,
ал. 1, чл. 14, ал. 2 относно израза „рецептурна бланка“, чл. 15, ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 2
относно израза „рецептурна бланка“, чл. 21,
ал. 1 относно израза „легализиран превод на
български език“, чл. 22, ал. 2, чл. 25, ал. 1,
чл. 26, ал. 4, чл. 28, ал. 1, т. 8, ал. 2 и 3, чл. 29,
ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 37,
ал. 1 относно израза „легализиран превод
на български език“ и чл. 42, ал. 3 от наредбата. Касаторът поддържа в касационната
жалба и в съдебно заседание, че решението
е неправилно – постановено в нарушение
на материалния закон и при съществени
съдопроизводствени нарушения иска отмяната му, отмяна на оспорените разпоредби
от наредбата и присъждане на направените
разноски в касационната инстанция.
Ответникът по касационна жалба – министърът на здравеопазването, в писмен отговор и в съдебно заседание чрез процесуален
представител, иска оставяне на решението в
сила и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
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Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав на втора колегия, като прецени
допустимостта на касационната жалба и наведените в нея касационни основания, съгласно
чл. 209 от АПК, приема за установено следното
от фактическа и правна страна:
Касационната жалба е процесуално допус
тима като подадена в срок и от надлежна
страна. Разгледана по същество е частично
основателна и частично неоснователна.
Обжалваното в настоящото производство
съдебно решение е постановено, след като с
Решение № 7330 от 12.06.2017 г. по адм. дело
№ 1202/2017 г. на петчленен състав на ВАС,
първа колегия, е отменено Решение № 13565
от 13.12.2016 г. по адм. дело № 7719/2016 г. на
ВАС и делото е върнато за ново разглеждане
от друг тричленен състав със задължителни
указания.
За да постанови второто първоинстанционно решение, тричленният състав на ВАС се е
позовал на задължителните за него указания
на петчленния състав на ВАС, в които е обсъдена процедурата по издаване на наредбата
и е прието, че допуснатото административнопроизводствено нарушение в случая не е
съществено, като е указано на втората първа
инстанция, че следва да обсъди оплакванията
за несъответствието на акта с разпоредби от
по-висок ранг.
В съответствие с тези указания съдът е
изложил мотиви, че с оспорената наредба е
транспонирана Директива 2011/24/ЕС, като
впоследствие по указание на Европейската
комисия поради непълното є транспониране
наредбата е допълнена и след допълването
є е прекратена, предприета срещу България
процедура за нарушение № 2014/0021. Съдът
е приел за неоснователно оплакването на
жалбоподателя относно въведеното с наредбата изискване, според което представянето
на всички необходими документи на чужд
език за възстановяване на заплатената при
лечение в държава членка сума да бъдат с
легализиран превод на български език, тъй
като то създава яснота относно формата, цели
избягване на забавяне на производството и е
в съответствие с чл. 14, ал. 1 АПК, съгласно
който производството е на български език.
Цитирано е изискването на чл. 14, ал. 3 АПК,
съгласно който документите на чужд език
следва да се придружават с точен превод на
български език. Посочено е, че предвиденото
в наредбата задължение за произнасяне от административния орган в срок до три месеца е
в съответствие с чл. 9, т. 3 от директивата за
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разумен срок за обработване на документите.
Прието е, че са неоснователни твърденията
за противоречие на разпоредбите на чл. 8,
ал. 1; чл. 14, ал. 2 и чл. 16, ал. 2 от Наредба
№ 5 от 2014 г. с разпоредбата на пар. 4, ал. 1
от Директива 2011/24/ЕС, като са изложени
доводи. Посочено е и че липсва противоречие
между оспорения акт и Конституцията и Закона за здравното осигуряване, като обратно
на изложеното в жалбата наредбата не ограничава правата на здравноосигурените лица,
а ги разширява, като им дава възможност да
ползват здравни услуги в друга държава членка,
за които след това НЗОК ще им възстанови
направените разноски при трансграничното
обслужване.
Настоящият съдебен състав намира за
неоснователни твърденията на касатора, че
изискването в оспорените от него текстове
на наредбата за представяне на превод на
български език на документите противоречи на нормативни актове от по-висок ранг.
Както е посочил и първоинстанционният съд,
чл. 14, ал. 3 АПК регламентира изискване
всички документи, представени на чужд език
в производство по АПК, да се придружават
от точен превод на български език. Преводач
за сметка на заинтересованото лице съгласно
същия законов текст се назначава от административния орган, когато не може сам да
провери верността на представения му превод,
освен ако в закон или международен договор
не е предвидено друго.
Петчленният състав на ВАС намира за
основателни наведените доводи срещу изискването преводът на български език да бъде
легализиран. Легализацията представлява
процедура по удостоверяване истинността на
подписа и качеството, в което е действало лицето, издало документа, който се легализира,
и протича в зависимост от документа, който
се легализира, пред различни оправомощени
министерства. Тази процедура няма отношение
към точността на превода, изискван от чл. 14,
ал. 3 АПК, нито пък представлява транспониране на изискване на Директива 2011/24/ЕС.
Въвеждането є за медицински документи от
страни – членки на Европейския съюз, противоречи на духа и смисъла на Конвенцията
за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове, в сила за
България от 29 април 2001 г. Медицинската
документация не попада в изключенията, за
които конвенцията не се прилага съгласно чл. 1
от нея, а именно – документи, изготвени от
дипломатически или консулски служители, и
административни документи, пряко свързани
с търговска или митническа операция. Не на
последно място изискването за удостоверяване на авторството на преведените документи
чрез легализация противоречи на чл. 10, ал. 4
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от Директива 2011/24/ЕС, създаващ механизъм
за обмяна на информация между държавите
членки относно правото да практикуват на
медицинските специалисти, вписани в националните и местните регистри.
Настоящата касационна инстанция намира за основателно оплакването на касатора
и относно определения тримесечен срок в
разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от наредбата, в
който управителят на НЗОК издава писменото разрешение за възстановяване на разходи
за предоставено здравно обслужване, което
разрешение е индивидуален административен
акт по смисъла на чл. 21 АПК. Този срок
противоречи на императивната разпоредба
на чл. 57, ал. АПК за срока за издаване на
индивидуален административен акт – а именно за едноличен орган 14 дни от подаване на
заявлението, с уредените в чл. 57, ал. 5 и 7
АПК възможности за удължаването му до 1
месец и с 14 дни, в зависимост от конкретната специфика на случая. Подзаконовият
нормативен акт съгласно чл. 15, ал. 1 ЗНА
следва да съответства на по-високия по степен нормативен акт – АПК. Изискването на
директивата срокът да е разумен е в полза
на здравноосигурените лица, поради което
по-късият определен в АПК законов срок
съответства на изискванията за разумност.
Останалите тримесечни срокове по наредбата, които са били обжалвани с първоначалната жалба – а именно тези по чл. 31, ал. 4,
по чл. 35, ал. 1 и по чл. 42, ал. 3 от наредбата, са за възстановяване на разходите, след
като е било взето решение за това. Предвид
изложеното те не представляват срокове за
издаване на индивидуален административен
акт, а за неговото изпълнение, поради което
не противоречат на чл. 57 АПК. Същите,
както е приела първата инстанция, отговарят
на изискванията за разумен срок за възстановяване на разходите по смисъла на чл. 9,
ал. 3 от директивата.
Неоснователно е оплакването в касационната жалба за неправилен извод на първоинстанционния съд, че наредбата не противоречи на Закона за здравното осигуряване.
Съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване правото на избор на осигуреното лице на изпълнител, сключил договор с
районната здравоосигурителна каса, се разпростира на територията на цялата страна.
С оспорената наредба се уреждат условията
и редът за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
в друга държава – членка на Европейския
съюз. Правилно е заключението на съда, че
наредбата урежда правоотношения, които не
са уредени в Закона за здравното осигуряване,
и регламентира права на здравноосигурените
лица, които не фигурират в закона.
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Твърдението, че наредбата нарушава чл. 4
от Закона за защита от дискриминация, правилно е преценено от съда за неоснователно.
Оплакванията в първоначалната жалба са,
че българските граждани са третирани от
български институции по-неблагоприятно при
трансграничното здравно обслужване, отколкото гражданите на други държави – членки
от ЕС, от техните национални институции.
За да е налице проявна форма на пряка или
непряка дискриминация по какъвто и да е
признак, следва субектът, който третира по-неблагоприятно определени лица спрямо други,
да е един и същ – в случая една институция да
третира по-неблагоприятно определени групи
лица. Освен това териториалното действие
на Закона за защита от дискриминация съгласно чл. 3, ал. 1 е само на територията на
България, поради което няма възможност да
се изследват сравними сходни обстоятелства
за целите на този закон, осъществени извън
територията на България.
Разпоредбите на т. (43) и (44) от Директива
2011/24/ЕС са свързани с предварителното
разрешение за трансгранично здравно обслужване и нямат отношение към оспорените разпоредби на наредбата, у реж дащи
последващото възстановяване на направените
разходи, поради което и липсва противоречие
между тях.
Правилна е преценката на съда и за липса
на противоречие на наредбата с целта на закона, тъй като изискванията за представяне
на определени документи (с изключение на
изискването преводът да бъде легализиран,
за което по-горе са изложени основания за
отмяната на нормативния акт в тази му част)
са свързани с доказване, че здравното обслужване е сред тези, за които осигуреното лице
има право на обезщетение в България и на
направените разходи, което е в съответствие
с чл. 7 от директивата.
Предвид изложеното решението като неправилно – противоречащо на материалното
право, следва да се отмени в частта, с която е
отхвърлена жалбата срещу наредбата относно
израза „легализиран“ в следните нейни текстове: чл. 9, ал. 1; чл. 21, ал. 1; чл. 37, ал. 1 и
срещу чл. 12, ал. 1 относно израза „в срок 3
месеца от подаване на заявлението по чл. 7,
ал. 1“, като вместо това се постанови ново
решение, с което се отменят тези части от
наредбата. Решението следва да бъде отменено и относно присъденото с него юрисконсултско възнаграждение за разликата над
150 до 200 лв. предвид промяната в крайния
резултат от изхода на делото. В останалата
част решението следва да бъде оставено в
сила. Претендираните от касатора разноски в
размер на 500 лв. за касационната инстанция
не могат да бъдат присъдени изцяло предвид
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частичната є неоснователност, както и не се
дължи претендираното юрисконсултско възнаграждение в пълен размер предвид изхода на
делото. Министерството на здравеопазването
следва да бъде осъдено да заплати разноски
по компенсация в размер на 100 лв. на сдружението – касатор.
Воден от горното и на основание чл. 222,
ал. 1 и чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд, петчленен състав на втора
колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 12914 от 26.10.2017 г. по
адм. дело № 6892/2017 г. на тричленен състав
на Върховния административен съд, второ
отделение, в частта, с която е отхвърлена
жалбата на Сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ със седалище
в гр. София, срещу Наредба № 5 от 2014 г.
за условията и реда за упражняване правата
на пациентите при трансгранично здравно
обслужване, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 28 от 2014 г.; доп.,
бр. 82 от 2014 г.), в частта є относно израза
„легализиран“ в следните нейни текстове:
чл. 9, ал. 1; чл. 21, ал. 1; чл. 37, ал. 1 и срещу
чл. 12, ал. 1 относно израза „в срок 3 месеца
от подаване на заявлението по чл. 7, ал. 1“ и
вместо това постановява:
Отменя Наредба № 5 от 21 март 2014 г.
за условията и реда за упражняване правата
на пациентите при трансгранично здравно
обслужване, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 28 от 2014 г.; доп.,
бр. 82 от 2014 г.), в частта относно израза
„легализиран“ в следните нейни текстове:
чл. 9, ал. 1; чл. 21, ал. 1; чл. 37, ал. 1 и относно израза „в срок 3 месеца от подаване
на заявлението по чл. 7, ал. 1“ в чл. 12, ал. 1.
О т мен я решен ие т о в час т та, с коя т о
Сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“ със седалище в гр. София
е осъдено да заплати на Министерството
на здравеопазването разноски по делото за
разликата над 150 (сто и петдесет) лв. до
присъдения размер от 200 (двеста) лв.
Оставя в сила решението в останалата
му част.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати 100 (сто) лв. разноски на
Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ със седалище в гр. София, ул.
Шипка № 13, ет. 1, ап. 3, представлявано от
председателя на управителния съвет Стойчо
Кацаров.
Решението е окончателно и не подлежи
на обжалване.
Председател:
Георги Чолаков
5227
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-169
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ, в площ „Припека“ с
размер 0,44 кв. км, разположена на територията
на община Димитровград, област Хасково, с
координати на граничните точки, приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: две
години от датата на влизане в сила на договора
за търсене и проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса, приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните документи се получават в
стая 807 на Министерството на икономиката и
енергетиката, София, ул. Триадица № 8, тел.:
02/9263 210, 02/9263 271, след представяне на
следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01,
BIC BN BGBGSD, БНБ – Ц У; в п лат еж но т о
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Припека“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия
ден от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство, и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тари-

фата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000
1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в конкурс за площ „Припека“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за площ
„Припека“. Същото се прилага към заявлението
за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“. Допуснатите
до участие в конкурса кандидати подават в деловодството на Министерството на енергетиката,
София, ул. Триадица № 8, оферта, изготвена
съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Красимир Първанов – заместникминистър на енергетиката.
10. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Припека“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4597886,6

9423211,7

2.

4597886,6

9423561,2

3.

4597160,0

9423561,2

4.

4597160,0

9422628,0

5.

4597364,0

9422628,0

6.

4597749,8

9423386,3
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсенето и проучването
минимални управленски и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности –
кумулативното изпълнение на следните условия:
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1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи поне две препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 2 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми в площ „Припека“, както и декларация
от третото лице, че за същото не са налични обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
60 000 лв. Когато кандидатът е обединение, което
не е юридическо лице, изискването по тази точка
се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми в площ „Припека“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в площ
„Припека“.
Кандидат ът, а когато същи ят е обединение – всички участници в него, да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказа-
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телства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие
че докаже, че ще има на свое разположение
тези ресурси. При условие че кандидатът ползва
ресурсите на други физически или юридически лица, за да докаже минимални финансови
възможности, същите следва да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
5139
ЗАПОВЕД № E-РД-16-171
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ, в площ
„Възел“ с размер 26,50 кв. км, разположена на
територията на община Черноочене и община
Кърджали, област Кърджали, с координати на
граничните точки, приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8,
тел. 02/9263 164, след представяне на следните
документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 1000 лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане
следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Възел“; в документа се
посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация за
опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсните документи.
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6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство, и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000
1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в конкурс за площ „Възел“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в конкурс за площ „Възел“.
Същото се прилага към заявлението за участие
в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17 ч. на 55-ия ден от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Красимир Първанов – заместникминистър на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Възел“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4556285

9410738

2.

4556285

9414595

3.

4555271

9416751

4.

4553428

9416751

5.

4552326

9413518

6.

4550311

9413518

7.

4550311

9410755
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Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 5 години.
По т. 1.2. кандидатът може да представи
доказателства за управленски възможности за
други физически или юридически лица, при
условие че декларира, че ще използва ресурсите
им при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на
разположение на кандидата възможностите си
за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ
„Възел“. В случай че използва ресурсите на други
физически или юридически лица, същите представят декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
500 000 лв., когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Възел“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси за
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изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми в площ „Възел“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
5140
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-172
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, в площ „Винище“ с
размер 0,75 кв. км, разположена на територията
на община Петрич, област Благоевград, с координати на граничните точки – приложение № 1
към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: една година от датата на влизане в сила на договора
за проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
конкурсните документи се получават в стая 813
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица № 8, тел. 02/9263 217, 02/9263 279, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане да бъде записано: „За закупуване на
конкурсни книжа за площ „Винище“; в документа се посочва и името на кандидата, в полза на
когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия
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ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица № 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството на
енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане да бъде записано: „Такса за участие
в конкурс за площ „Винище“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса, по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Винище“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Красимир Първанов – заместникминистър на енергетиката.
10. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Винище“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4460379

8475450

2.

4460629

8475793

3.

4459951

8476608

4.

4459706

8476762

5.

4459436

8476790

6.

4459315

8476539

7.

4459700

8476040
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ДЪРЖАВЕН
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности – минимум
2 броя;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение
на дейностите по проучване на строителни материали в площ „Винище“. В случай че използва
ресурсите на други физически или юридически
лица, същите представят декларация по чл. 3, т. 7
и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на строителни материали в площ
„Винище“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Винище“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
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проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай
че кандидатът ползва ресурсите на друго физическо или юридическо лице – търговец, същото
следва да представи декларация по чл. 3, т. 7 и
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
5169
РАЗРЕШЕНИЕ № 480
от 27 април 2018 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Чуката“, разположена в землищата на Ивайловград, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне,
с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Костилково,
с. Мандрица, с. Долно Луково и с. Меден бук,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
§ 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 14 от
протокол № 11 от заседанието на Министерския
съвет на 14 март 2018 г. разрешавам на „Източни
Ресурси“ – ООД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 203263097, със
седалище и адрес на управление – София, район
„Средец“, ул. Авицена № 32, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Чуката“, разположена в землищата на Ивайловград,
с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Костилково, с. Мандрица,
с. Долно Луково и с. Меден бук, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 69,55 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна част
от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3

№

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чуката“

42.
43.
44.
45.
46.
5170

Координатна система 1970 г.
№
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.

X (m)
4528740
4528774
4527905
4527759
4526918
4527004
4522753
4520548
4519722
4517095
4517123
4517264
4517255
4517124
4517130
4517324
4517305
4517499
4517534
4527134
Изключена
4526135
4526138
4526049
4526047
Изключена
4525736
4525830
4525460
4525040
4525009
Изключена
4519587
4519590
4519382
4519385
Изключена
4519789
4519789
4519606
4519604
Изключена
4518891
4518893
4518681
4518678

Y (m)
9471214
9472982
9473204
9473878
9474238
9474758
9475979
9477591
9477652
9476372
9469034
9469026
9468814
9468782
9467153
9467242
9467375
9467421
9467338
9471916
площ
9472605
9472713
9472715
9472606
площ
9471885
9472083
9472328
9472211
9472096
площ
9469282
9469541
9469544
9469284
площ
9470978
9471202
9471205
9470979
площ
9469366
9469570
9469572
9469361

С Т Р. 8 1
X (m)
Изключена площ
4518667
4519029
4518870
4517950
4518028

Y (m)
9475445
9476652
9476803
9475803
9475280

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-230
от 4 април 2018 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2,
т. 7, предложение второ от Търговския закон
и молба с рег. № 94-И-76/2.04.2018 г. от Иван
Филипов Иванов за изключване по собствено
желание от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по ТЗ нареждам:
Изключвам Иван Филипов Иванов с адрес:
Плевен, ул. Лайка № 31, ап. 6, от Списъка на
лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност
по Търговския закон, у твърден със Заповед
№ ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (обн., ДВ, бр. 44 от
2014 г.; изм., бр. 83 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г.,
бр. 10, 37, 51, 61, 66 и 94 от 2016 г., бр. 28 от
2017 г.; доп., бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 3, 11, 19
и 30 от 2018 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Иван
Филипов Иванов – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.

5159

Министър:
Ц. Цачева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 304
от 4 май 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 28 съгласно протокол № 11 от
12.04.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
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и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храна:
– ароматна свещ под формата на мъфин, опакована в пластмасова кутия, с различна глазура;
– ароматна свещ под формата на напитка
в стъклена чаша с глазура и добавка на канела
или бисквитка,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Гореописаните стоки, имитиращи храна, са във
видимо несъответствие с изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015 „Безопасност
на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4. „Изпитване
на опън“, поради възможност за лесно отделяне
на малки части, които влизат изцяло в цилиндъра
за малки части, и съгласно Наредбата за стоките,
имитиращи храни. Поради това, че макар че не са
храна, стоките имат такава форма, цвят, външен
вид и размер, поради което са привлекателни за
деца до 3-годишна възраст и може да ги объркат
с храна, да ги поставят в устата си, да ги отхапят
или да погълнат малка част от тях, което може
да съдържа рискове за здравето и безопасността
им и да причини задавяне.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5105

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-550
от 20 април 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впишe
следното задължено лице, за което Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно
т. I.4 от заповедта:
„
1148 175010739 Ж И ВО Т ОЗ АС Т РА ХОВАТ Е ЛЕН ИНСТИТУТ АД
“
2. Заповедта влиза в сила от 2.05.2018 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП (ДВ, бр. 1
от 2018 г.).
Изпълнителен директор:
Г. Димитрова
5203

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-3
от 3 май 2018 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и искане
до Агенцията по геодезия, картография и кадастър
вх. № 09-37 от 25.04.2018 г. от кмета на община
Дулово откривам производство по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри за
урбанизираната територия на с. Орешене, община
Дулово, област Силистра.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геодезия и кадас
тър“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 от ЗКИР със Заповед № 208 от 14.05.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Силистра, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5079

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1200
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП)
за улична регулация на гр. Берковица, като
регулационните граници на улиците минават
по кадастралните граници от одобрената кадастрална карта на гр. Берковица.
Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Община
Берковица до Административния съд – Монтана.
Председател:
Ив. Кирилов
5206

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 712
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) и парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии с обхват поземлен имот № 100070
(п роек тен № 10 0 072), мест ност Самоводск и
път, по картата на възстановената собственост
на землището с. Първомайци, община Горна
Оряховица, област Велико Търново, собственост
на Митко Иванов Спасов, с цел промяна предназначението от земя за земеделско ползване
в терен за предимно производствена дейност.
Председател:
Д. Костадинов
5172

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 400
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура)
за изг ра ж да не на под порн и с т ен и с т расе,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 18157.98.297, 18157.98.581, 18157.98.983,
18157.98.987, 18157.98.989, 18157.98.990, 18157.187.91
и 18157.501.501 по КК на гр. Гурково, за изпълнение на обект: „Изграждане на инфраструктура
за предотвратяване на наводнения, корекция
и почистване на речното корито на р. Лазова,
гр. Гурково, община Гурково“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
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чрез Община Гурково до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Нейков
5187

ОБЩИНА СТРАЛДЖ А
РЕШЕНИЕ № 369
от 30 април 2018 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стралджа, одобрява „Хидротехническа
схема и ПУП – парцеларен план за обект: „Отводнително поле „Мараш – Мочурица“, землище
с. Воденичане, община Стралджа“ – реконструкция на отводнително поле „Веселиново – Зимница“, при засегнати имоти съгласно приложения
списък, който е неделима част от решението.
Председател:
Ж. Ангелов
5142
5. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-36 от 16.05.2018 г. за строеж:
Присъединяване на обекти в ИЗ „София – Божурище“ към електоразпределителната мрежа
ч рез изг ра ж дане на т ри подземни кабелни
линии 20 kV на територията на две области,
съоръжения за присъединяване, три кабелни
пръстена в зоната и нов трафопост в УПИ I,
кв. 12а на ПИ 000273 от оборудвани килии на
п/ст „Модерно предградие“, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
от АПК. Предварителното изпълнение на разрешението за строежа може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5220
17. – Софийският у ниверситет „Св. К лимент Охридски“ обявява конк у рси за: професори по професионално направление: 4.1.
Физически науки (Обща физика) – един; 4.3.
Биологически науки (Вирусология – молекулярна вирусология) – един; 4.3. Биологически
нау к и (При лож на молек ул я рна и к лет ъчна
биология) – един; 2.1. Филология (Славянски
езици – чешк и език) – един; 2.1. Филологи я
(Славянск и езиц и – сравни т елна г рамат ика
на славянск ите езици) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Журналистика – телевизионно програмиране
и телевизионна среда) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Медиен език и стил) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Етика
и комуникация) – един; 4.4. Науки за Земята
(К лиматология) – един; 2.3. Философия (Логи-
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ка) – един; 2.3. Философия (Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология) – един;
доценти по професионално направление: 4.1.
Физически науки (Обща физика) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по биология – информационни и
комуникационни технологии в професионалната подготовка на учителя и педагогически
подкрепяща среда) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по ... (Методика на обучението по
биология – съдържание на биологичното образование и рефлексивни технологии) – един;
4.3. Биологически науки (Генетика – генетика
на човека) – един, на половин щат; 4.3. Биологически науки (Генетика – фармакогенетика
и епигенетика) – един, на половин щат; 4.3.
Биологическ и нау к и (Х идробиологи я – Биологичен контрол) – един; 2.4. Религия и теолог и я (Пас т и р ско б ог о с ловие) – ед и н; 3.6.
Право (Гражданско и семейно право) – един;
4.2. Химически науки (Органична и органометална химия) – един; 4.4. Науки за Земята
(Палеонтология и стратиграфия) – един; 4.4.
Нау к и з а З ем я т а (Фи зи че ск а г е ог рафи я и
ландшафтна екология) – един; 4.4. Науки за
Земята (Магмена петрология) – един; 7.4. Обществено здраве (Социална медицина) – един;
7.1. Медицина (Хирургически болести – детска
т ра нсп ла н т олог и я) – ед и н; 2 .3. Фи ло с о фи я
(Антична и средновековна философия) – един;
2.3. Философия (Естетика) – един; 2.3. Философи я (Ет ика) – един; главни асистен т и по
професионално направление: 4.5. Математика (Геомет ри я) – един; 4.6. Информатика и
компют ърни нау к и (Информационни технологии) – един; 7.1. Медицина (Акушерство и
гинекология) – един; 7.1. Медицина (Ортопедия
и травматология) – един; 2.3. Философия (Антична и Средновековна философия) – един; 2.1.
Филология (Терминология на институциите на
ЕС – испански език) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Медиен
дизайн и комуникация) – един; 2.1. Филология
(Славянск и езици – руск и език) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по ... (Методика на
учебния физичен експеримент) – един, с изисквания към кандидатите: придобита магистърска
или бакалавърска степен по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …
(Методика на обучението по физика) и докторска
степен по професионално направление 4.1. Физически науки или 1.3. Педагогика на обучението
по … (Методика на обучението по физика); 2.1.
Филология (Превод и Общество и култура на
Великобритания – английски език) – един; 2.1.
Филология (Съвременна японска литература и
култура) – един; по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по
2.1. Филология (Български език – приложна
лингвистика) – един; 4.3. Биологически науки
(Физиолог и я на рас т ен и я та – си мбио т и ч н и
в з а и мо о т ношен и я п ри рас т ен и я т а) – ед и н;
4.3. Биологически науки (Хистология и ембриологи я) – един; 4.3. Биологическ и нау к и
(Зоология на безгръбначните животни, паразитологи я) – един; 4.3. Биологи ческ и нау к и
(Физиология на животните и човека) – един;
2.4. Религия и теология (Източно църковно
пеене) – един; 7.5. Здравни грижи – един; 3.1.
Социология, антропология и науки за култу-
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рата (Социологи я – Икономическа социология) – един; 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Социология – Социология
на властта и история на социологията) – един,
всички със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за
условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в
СУ „Св. К л. Охридски“. Документи се подават
в ректората, Информационен цент ър, отдел
„Човешк и ресу рси“, ста я № 2, Софи я 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време – от 15 ч. до 17 ч.
5201
48. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУ Т
съобщава на заинтересованите лица, че на
основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено
Разрешение за строеж № РС-046 от 21.05.2018 г.
за строителството на обект: „МВЕЦ на река
Ощавска“, първи етап: „Гравитачен канал, Изравнител, Напорен тръбопровод, ∅ 700, МВЕЦ
на река Ощавска – сградоцентрала, Изтичало
и Електропровод 20 kV“, и са одобрени работните инвестиционни проекти. Съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 3, буква „д“ от ЗУТ и Наредба № 1 от
2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
строежът е трета категория. Възложител: „Темида – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: Благоевград, ул. Тодор Александров
№ 75, ет. 3. Местоположението на обекта е
на територията на с. Ощава, община Кресна,
област Благоевград, и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград. Съгласно чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областната администрация – Благоевград.
5207
98. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) в обхват улица с осови точки 241,
237а, 230, 339 между квартал 22 и квартал 90
и УПИ І – общ. за обществено обслужване,
УПИ ІІ – общ. за пешеходна зона, озеленяване
и паркинг, кв. 22, по плана на гр. Божурище,
Софийска област. С проекта за ПУП – ПР се
заличава улица с о.т. 241, 237а, 230 и 339, като
част от нея се приобщава към УПИ І – общ.
за обществено обслужване, и УПИ ІІ – общ. за
пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв. 22,
гр. Божурище, а на останалата част с о.т. 229,
352 и 338 се запазва с ширина 6,0 м. Проектът
за изменение на ПУП – ПР е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5161
6. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
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от ЗУТ, Решение № 572 от протокол № 35 от
26.10.2017 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица, и заявление с вх. № У0107а-23 от
11.08.2017 г. и вх. № У0107b-3 от 29.01.2018 г. от
Кольо Петров Колев съобщава, че е изработен
проект за ЧИ на ПУП – (ПЗ и ПП) за ПИ
№ 62.1650, м. Бабенец, по плана на новообразуваните имоти по § 4 на гр. Горна Оряховица
с цел: В част „План за застрояване (ПЗ)“ за
ПИ № 61.1650 се създава устройствена зона за
изграждане на основно застрояване с жилищни
функции – зона Жм, със следните устройствени
показатели: устройствена зона – Жм; плътност
на застрояване – 60 %; Кинт. – 1,2; максимална
височина – 10 м (3 ет.); % на озеленяване – 40 %;
начин на застрояване – е (свободно). В част
„Парцеларен план (ПП)“ за ПИ № 61.583 се
предвижда електроснабдяване от съществуващо
отклонение и прокарване на електропровод през
имот – частна собственост, съгласно договор за
безвъзмездно учредяване на сервитут – право
на преминаване, от 19.06.2017 г., вписан в СВ с
вх. рег. № 3796/23.06.2017 г., акт № 82, т. ХІІ. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
собственици на недвижими имоти могат да се
запознаят с проекта в стая 215 на Община Горна Оряховица и при необходимост да направят
мотивирани писмени възражения до кмета на
община Горна Оряховица в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5189
8. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на водопровод за захранване на поземлен имот
№ 27499.221.5 – собственост на Мариян Славов,
п реминаващ п рез ПИ № 27499.221.338 – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, и
№ 27499.91.1 – „За друг вид производствен и складов обект“ в местност Каменно мостче, всички
в землището на с. Енина, община Казанлък, с
дължина на трасето 85 м и сервитут 59 кв. м. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5208
9. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на водопровод за захранване на поземлен
имот № 35167.119.768 – собственост на „Тони
т рейд ау то“ – ЕООД, преминаващ през ПИ
№ 35167.107.64, № 35167.119.658 – с НТП – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, и
№ 35167.119.310 – с НТП – „За републикански път“,
в местност Армагански път, всички в землището на
Казанлък, с дължина на трасето 267 м и сервитут
171 кв. м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5209
42. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за обект:
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„Право на преминаване през ПИ 014182, държавна
частна собственост (иглолистна гора), намиращ
се в землището на с. Руен, местност Св. Георги,
община Куклен, с ЕКАТТЕ 63238, за осигуряване на
достъп до ПИ 59, § 4, землище на с. Руен, община
Куклен“. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
Куклен. Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1
в сградата на общинската администрация – Куклен. Приемни дни: вторник от 8,30 до 11,30 ч. и
четвъртък от 13,30 до 16,30 ч.
5188
1. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от квартал 37 по регулационния план на с. Дивотино,
община Перник, като: 1. с план за регулация в
част от терена на квартал 37 (тротоар) се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV
„За помпена станция“; 2. с план за застрояване
се ситуира едноетажно петно в новообразувания
урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV „За помпена станция“ при условията на устройствена
зона Жм. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Перник,
ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260.
5247
16. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Оптично отклонение от
съществуваща мрежа на „Недгард“ – ООД, в
кв. Беломорски – Пловдив“. Проектът е изложен
за запознаване в сградата на Община Пловдив,
пл. Централен № 1, ст. 6, eт. 8. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до администрацията на Община Пловдив.
5162
54. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на УПИ I – „За озеленяване“,
УПИ II – „За ОДО“, и УПИ IIІ – „За ЖС, трафопост
и ОДО“ в кв. 12, УПИ I – „За ЖС и озеленяване“
в кв. 13, УПИ I – „За ЖС“ в кв. 14, УПИ I –
„За ЖС“ в кв. 15, по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ,
улица от о.т. 247 до о.т. 248, между кв. 14, 15 и
12 и улица от о.т. 245 до о.т. 246, между УПИ I и
УПИ IV в кв. 14 на гр. Ямбол – ЦГЧ. Проектът за
ПУП – ПРЗ е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 303. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5143
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79. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – трасе
на кабелна линия на ел. кабел 1 kV – ниско
напрежение, за захранване на поземлен имот с
идентификатор 87374.37.105, като новопроектираното трасе е с начало от трафопост „Калея“,
извод СрН „Люпилня“, намиращ се в поземлен
имот с идентификатор 87374.37.103 – урбанизирана територия, НТП – за друг вид производствен,
складов обект, частна собственост, преминава през
поземлен имот с идентификатор 87374.37.869 – земеделска територия, НТП – селскостопански път,
общинска публична собственост, и достига до ПИ
87374.37.105 – земеделска територия, НТП – нива,
собственост на възложителите, и парцеларен план
за трасе на уличен водопровод и водопроводно
отклонение. Новопроектираното трасе на уличния
водопровод е с начало от съществуващ водопровод ∅ 90 (ПЕ-ВП), намиращ се в поземлен имот
с идентификатор 87374.552.62 – НТП – второстепенна улица, общинска публична собственост,
урбанизирана територия, преминава през ПИ с
идентификатори 87374.36.250 – земеделска територия, НТП – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 87374.36.251 – земеделска
територия, НТП – селскостопански път, общинска
публична собственост, пресича ПИ 87374.37.438 –
път от републиканската пътна мрежа, държавна
публична собственост, вид територия – за нуждите
на транспорта, път II-53 „Сливен – Ямбол – Калчево“ (обход „Юг“) и ПИ 87374.37.869 – земеделска територия, НТП – селскостопански път,
общинска публична собственост, и достига до
поземлен имот с идентификатор 87374.37.105.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 303. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5076
193. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план-схема
за газификация на с. Кабиле за захранване на
всички потенциални потребители в населеното
място чрез подвързване към съществуващия
газопровод, захранващ обект „Лидл България
ЕООД енд Ко“ – КД, преминаващ по улица Севтополис в с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол. Трасето на газопровода ще премине през
имоти – публична общинска собственост, като
ще обхване всички улици на населеното място с
обща дължина приблизително 17,3 км, съгласно
приложената скица-проект. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
5210
3. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Външно електрозахранване за силозно
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стопанство със зърносушилня“ за УПИ ІV-1174
в кв. 121 по регулационния план на Стопански
двор № 3, с. Тръстеник, община Иваново, област
Русе. Проектът може да се разгледа в стая № 6
на дирекция „СА“, на ет. 1 в административната
сграда на Община Иваново, ул. Олимпийска
№ 75. Заинтересованите лица могат да подават в
общината писмени възражения, предложения и
искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5212

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Михаил Кожарев, прокурор при Върховната административна прокуратура,
срещу чл. 18, ал. 1, изречение второ, чл. 22, ал. 1,
изречение второ, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 1, изречение второ, чл. 33, ал. 1, изречение трето и чл. 46,
ал. 2, изречение второ от Правилника за издаване
на българските лични документи (ПИБЛД), приет
с Постановление № 13 от 8.02.2010 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 2010 г.), по което е
образувано адм. дело № 2776/2018 г. по описа на
Върховния административен съд.
5153
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Община
Мъглиж против задължителното тълкуване на
чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11
към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г.
за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, издадено от министъра на земеделието,
храните и горите (ДВ, бр. 51 от 2017 г.), по което
оспорване е образувано адм. д. № 11311/2017 г.
по описа на Върховния административен съд,
насрочено за 11.02.2019 г. от 10,30 ч.
5160
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „КИПС“ – ООД, София, против
Наредбата за работното време, почивките и
отпуските, приета с Постановление на МС от
30.12.1986 г., по което е образувано адм. дело
№ 3915/2018 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение, което е насрочено за 25.09.2018 г. в 9 ч.
5174
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите
на чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 24, т. 2 от Наредбата за
рекламна дейност на Община Лесичово, приета
с Решение № 123 от 26.09.2008 г. на Общинския
съвет – с. Лесичово. По протеста е образувано
адм. дело № 348 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за
разглеждане на 27.06.2018 г. от 9,45 ч.
5216
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Пещера, приета с Решение № 581 от 31.08.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Пещера. По протеста
е образувано адм. дело № 415 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.,
насрочено за разглеждане на 27.06.2018 г. от 9,45 ч.
5217
Административният съд – Перник, обявява на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е
постъпило оспорване по протест на Окръжна
прокуратура – Перник, срещу разпоредбата на
чл. 23, ал. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – с. Ковачевци,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 25
по протокол № 6 от 1.02.2016 г. на Общинския
съвет – с. Ковачевци. Образувано е адм. дело
№ 274/2018 г. по описа на Административния
съд – Перник.
5214
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Перник, срещу разпоредбата на чл. 17, ал. 10 от
Пра ви л н и к а за орга н иза ц и я та и дей нос т та
на Общинския съвет – гр. Перник, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 6 от
28.11.2011 г. на Общинския съвет – гр. Перник,
впоследствие изменен и допълнен с Решение
№ 2 0 6 о т 2 8.0 6.2 012 г., Решен ие № 2 50 о т
19.09.2012 г., Решение № 330 от 22.11.2012 г.,
Решение № 660 от 20.01.2014 г., Решение № 773
от 13.03.2014 г., Решение № 77 от 13.01.2016 г.
и Решение № 634 от 5.10.2017 г. Образувано е
административно дело № 279/2018 г. по описа
на А дминистративния съд – Перник.
5115
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 32 и 33 от Наредбата
за реда и условията за упражняване на правата
на Община Перник върху общинската част на
капитала на търговските дружества, приета с
Решение № 86 по протокол № 8 от 17.06.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Перник. Образувано
е административно дело № 280/2018 г. по описа
на А дминистративния съд – Перник.
5116
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – П ловд и в, с ъобщава, че е пост ъпила жалба от „Ситигаз
България“ – ЕА Д, с която се оспорва Заповед
№ ДС-12-5 от 14.12.2017 г. на областния управител – Пловдив, с която е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план по
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУ Т за линеен обект: „Директен газопровод с Рраб=0,6 МРа“ на „Симид
агро“ – ЕООД, от АГРС „ОЦ-Юг“ – Пловдив,
до площадка „Симид агро“ – ЕООД, в поземлен
имот 56784.536.1702, гр. Пловдив, ул. Кукленско
шосе № 1, за което е образувано адм. д. № 356
по описа на съда за 2018 г., І състав.
5107
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Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Пловдив, на чл. 10, ал. 2, т. 1 и
т. 4, буква „е“ и чл. 21, ал. 4 от Наредбата за
овладяване популацията на безстопанствените
кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията
на община Асеновград, приета с Решение № 715,
взето с протокол № 26 от 30.01.2013 г., по което
е образувано адм. дело № 1312/2018 г. по описа
на Административния съд – Пловдив.
5148
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 3, 5, т. 7, букви
„е“ и „ж“, т. 12, чл. 11, ал. 1, т. 6, чл. 23, ал. 4
в частта „упълномощени от него длъжностни
лица“ от Наредбата за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията
на община Кайнарджа, по което е образувано
адм. дело № 87/2018 г. по описа на А дминистративния съд – Силистра.
5073
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 3, ал. 1, т. 2 (предложение 2),
т. 7, букви „е“ и „ж“, т. 9 (в частта във връзка
с чл. 3, ал. 1, т. 7, буква „е“) и т. 12, ал. 2, т. 2.5
с изключение на чл. 3, ал. 1, т. 14, чл. 10, ал. 1,
т. 6, буква „б“ и чл. 27, ал. 4 в частта относно
„упълномощени от него длъжностни лица“ от
Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни
кучета на територията на община Ситово, по
което е образувано адм. дело № 89/2018 г. по
описа на А дминистративния съд – Силистра.
5149
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 85, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общинския
съвет – гр. Дулово, по което е образувано адм.
д. № 90/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Силистра.
5150
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 469/2018 г. по описа на АССО,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 4.07.2018 г. от 10 ч. Образувано е
по протест на Окръжна прокуратура – София,
против чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 и чл. 7, ал. 2, т. 6
от Наредба № 19 за притежание и отглеждане
на кучета на територията на община Етрополе,
приета с Решение № 161 по протокол № 16 от
29.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Етрополе.
5192
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
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прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета от Общинския съвет – гр. Каспичан, с
Решение № 308 по протокол № 18 от 29.01.2009 г.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 178/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Шумен, насрочено за 18.06.2018 г. от 9 ч.
5215
Варненският окръжен съд, гр. отделение,
по гр.д. № 2776/2017 г. по описа на Окръжния
съд – Варна, гр. отделение, шести състав, призовава Навийд Сабир от Кипър, с настоящ адрес:
Варна, роден на 10.06.1975 г., в качеството на
ответник по гр.д. № 2776/2017 г. по описа на
Окръжния съд – Варна, гр. отделение, шести
състав, образувано по предявен иск с правно
основание чл. 62, ал. 2 от СК от Юлия Гатева
Тодорова от Суворово, ул. Острата чешма № 49,
чрез адв. Иван Димитров Ралчев от А двокатска колеги я – Варна, съдебен адрес: Варна,
ул. Драган Цанков № 21, като в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се я ви в г р. деловодс т во на Ок р ъж н и я
съд – Варна, с адрес: Варна, пл. Независимост
№ 2, за връчване на книжата по делото, като в
противен случай ще му бъде назначен особен
представител.
5218
Варненският районен съд, 10 състав, призовава Махер Торк, роден на 17.04.1965 г. в Сирия,
с последен адрес: Варна, ул. Страхил войвода
№ 6, ет. 2, ап. 8, сега с неизвестен адрес, като
ответник по предявения от Росица Христова
Торк иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК
по гр. дело № 3595/2018 г. по описа на ВРС, 10
състав. Ответникът Махер Торк следва да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК, като
указва на призованото лице, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в съда, за да получи препис
от исковата молба и приложенията.
5181
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава Оксана Сергеевна Емурлова с постоянен
адрес Руска федерация, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството
на съда за получаване на препис от исковата
молба и доказателствата за отговор по чл. 131
от ГПК по гр. д. № 12/2018 г. по описа на РРС
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК, заведено
от Фикрет Муса Емурлов, за развод по чл. 49
от СК. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
5182
Софийският районен съд, І гр. отделение,
34 състав, призовава в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ Еирини
Сотириадоу, гражданка на Република Гърция,
с неизвестен адрес в Република България, да
се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, І гр. отделение, 34 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, да получи препис от исковата
молба и приложенията, подадена от Методи
Кирилов Делев. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител.
5183
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Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 2-ри състав,
на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 12011/2016 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу Мирко Красимиров
Папазов и Нина Ганчева Николова-Папазова за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, описано, както следва:
Имущество, предмет на искането:
1. От Мирко Красимиров Папазов и от Нина
Ганчева Николова-Папазова:
1.1. гараж 1 заедно с 0,345 кв. м от общите части на сградата и 1,32 % ид. части от
правото на строеж върху поземления имот, в
който е построен гаражът; гаражът се намира
в София, Столична община, район „Витоша“,
ул. Резньовете № 31, на приземния етаж на
жилищна сграда с гаражи на етап груб строеж;
гаражът е с идентификатор 68134.1937.736.1.101
и площ 20,39 кв. м; сградата е в поземлен имот
с идентификатор 68134.1937.736, с номер от
предходен план УПИ I-736 от кв. 225 по плана
на гр. София, местност Гърдова глава;
1.2. 10/12 ид. части от поземлен имот с площ
778 кв. м и 10/12 ид. части от построената в
него временна постройка с площ 35 кв. м, на
един етаж; имотът се намира в землището на
с. Елешница, община Елин Пелин, и съставлява
имот с планоснимачен № 12;
1.3. 20 620 лв., представляващи разликата
между пазарната стойност на недвижимия имот
(177 086,39 лв.) и 156 466,40 лв., получен кредит
от „ОББ“ – А Д;
1.4. 29 900 лв., пазарната стойност при продажбата на лек автомобил „Опел Инсигния“, с
рег. № СА 5210 РР, рама W0LGT67F991000510,
двигател A28NETHN041614, дата на първа регистрация 25.09.2008 г.
2. От Мирко Красимиров Папазов:
2 .1. 10 0 0 0 0 л в., п р едс т а в л я ва щ и о т п ус нат заем от Мирко Папазов на „П и М Груп
БГ“ – ООД, ЕИК 175295341;
2.2. 300 лв., представляващи начислена лихва по сметка № BG 02 UNCR 9660 4044 03 в
„УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Мирко
Красимиров Папазов;
2.3. 40 0 0 0 лв., преобразу вани от сметк и
№ BG 02 UNCR 9660 4044 03 и № BG 34 UBBS
8002 4099 8416 10 и внесени на каса по сметка
№ BG 86 UBBS 8002 2019 0663 20 в „ОББ“ – А Д,
с титуляр Мирко Красимиров Папазов;
2.4. 15 150 лв., получени от трети лица по
сметка № BG 86 UBBS 8002 2019 0663 20 в
„ОББ“ – А Д, с тит ул яр Мирко Красимиров
Папазов;
2.5. 149 633,78 лв., внесени на каса от проверяваното лице по сметка № BG 86 UBBS 8002
2019 0663 20 в „ОББ“ – А Д, с титуляр Мирко
Красимиров Папазов;
2.6. 11 884,79 лв., представляващи начислени
лихви по сметка BG 86 UBBS 8002 2019 0663 20
в „ОББ“ – А Д, с титуляр Мирко Красимиров
Папазов;
2.7. 8115,36 лв., преобразу вани от сметка
№ BG 97 UBBS 8002 1056 7547 30 и внесени на
каса по сметка BG 31 UBBS 8002 1440 7533 10
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в „ОББ“ – А Д, с титуляр Мирко Красимиров
Папазов;
2.8. 1631,64 лв., изтеглени в брой от кредитната карта по картова сметка № BG 79 R ZBB
9155 4056 1358 09 в левове в „Райфайзенбанк
България“ – ЕА Д, с титуляр Мирко Красимиров Папазов;
2.9. 900 лв. от продажбата на девет дяла по
100 лв. всеки от капитала на „А лександрина
Сълюшънс“ – ООД.
3. От Нина Ганчева Николова-Папазова:
3.1. 1248,23 лв., изтеглени в брой от револвираща кредитната карта, обслужвана по разплащателна сметка в лeвове № BG 55 FINV 9150 1000
1925 20 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д,
с титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.2. 1422,84 лв., получени от трето лице по
разплащателна сметка № BG 75 FINV 9150 1004
3784 86 в щатски долари в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с тит ул яр Нина Ганчева
Николова-Папазова;
3.3. 2106,77 лв., представляващи изтеглена на
каса сума ведно с начислените лихви по сметка № BG 39 FINV 9150 2015 3739 53 в „Първа
инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр Нина
Ганчева Николова-Папазова;
3.4. 100 лв., представляващи начислена лихва
по сметка № BG 81 FINV 9150 2000 1846 46 в
„Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр
Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.5. 146,25 лв., представляващи начислена
лихва по сметка № BG 89 FINV 9150 2003 7782
55 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с
титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.6. 172,60 лв., представляващи начислена
лихва по сметка № BG 88 FINV 9150 2004 2562
89 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с
титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.7. 144,94 лв., представляващи начислена
лихва по сметка № BG 57 FINV 9150 2004 5000
26 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с
титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.8. 140,17 лв., представляващи начислена
лихва по сметка № BG 76 FINV 9150 2014 6511
22 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с
титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.9. 462,34 лв., представляващи начислена
лихва по сметка № BG 02 FINV 9150 2014 9362
76 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с
титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.10. 5640 лв., получени от трети лица по
сметка № BG 72 FIN V 9150 10 0 0 1846 48 в
„Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр
Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.11. 742 лв., внесени на каса по сметка № BG
72 FINV 9150 1000 1846 48 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр Нина Ганчева
Николова-Папазова;
3.12. 880 лв., получени по сметка № BG 06
FINV 9150 2014 9588 05 в „Първа инвестиционна
банка“ – А Д, с титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.13. 2523,37 лв., преобразувани от сметка BG
06 FINV 9150 2014 9588 05 по сметка № BG 66
FINV 91502015454268 в „Първа инвестиционна
банка“ – А Д, с титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.14. 642,94 лв., представляващи разликата
между преобразуваната сума в размер 6827,40 лв.
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и изтеглената в размер 7470,34 лв. от сметка
№ BG 38 DEMI 9240 1000 0083 76 в „Търговска
банка Д“ – А Д, с титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.15. 7586 лв., преобразувани от сметка BG 38
DEMI 9240 1000 0083 76 и довнесени на каса в
сметка № 1832003248840500 в „Търговска банка
Д“ – А Д, с титуляр Нина Ганчева НиколоваПапазова;
3.16. 13 363,48 лв., преобразувани от сметка
№ BG 72 FINV 9150 1000 1846 48 и довнесени
на каса, ведно с начислените лихви в сметка
№ BG 29 PIRB 9170 4604 0360 00 в „Банка Пиреос България“ – А Д, с титуляр Нина Ганчева
Николова-Папазова;
3.17. 2272,55 лв., внесени на каса в сметка
№ BG 88 PIRB 9170 4604 1364 00 в „Банка Пиреос България“ – А Д, с титуляр Нина Ганчева
Николова-Папазова;
3.18. 65 л в. нач ис лен и л и х ви по сме т к а
№ 13074275 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.19. 39 л в. нач ислен и л и х ви по сме т к а
№ 13539747 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.20. 78,43 лв. начислени лихви по сметка
№ 13809248 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Нина Ганчева Николова-Папазова;
3.21. 500 лв., непреобразувани по други сметки по сметка № 13809248 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова;
3. 2 2 . 6 0 3 6 ,1 2 л в., п р е д с т а в л я в а щ и п р е образувана сума, ведно с лихвите по сметка
№ 1438320413809248 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с
титуляр Нина Ганчева Николова-Папазова.
Съгласно определение от 23.01.2018 г. по
гр. дело № 12011/2016 г. Софийският градски
съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 2-ри състав, всички заинтересовани
лица могат да предявят претенциите си върху
имуществото в едномесечен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен
вестник“. Те могат да направят това чрез писмена
молба, която да подадат в регистратурата на
СГС, като в нея впишат номера на настоящото
дело – гр.д. № 12011/2016 г. на СГС, 2-ри състав.
В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата,
описани в т. 2 от настоящото обявление, има
претенции, като посочи и в коя точка на настоящото обявление е описано имуществото. При
неизпълнение съдът ще наложи глоба.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 21.09.2018 г. от 15 ч.
5111
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по
ф.д. № 6553/20 06 г. на Поли т и ческа парт и я
„ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, както
следва: вписва промяна в наименованието на
пол и т и че ск ат а пар т и я о т „ОБЕ Д И Н ЕН И Е
НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ „ЦЕЛОК У П Н А БЪ Л ГА РИ Я“ на „БЪ Л ГА РС К И
Н А Ц ИОН А Л Е Н Д Е МОК РАТ И Ч Е Н С ЪЮЗ
„ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“; вписва изменения
в устава на партията, приети с решение на Националното събрание, проведено на 18.02.2018 г.
5219
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
32. – Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние
2017 г.

В хил. лв.
2016 г.

19 611
47 519
2 186
426
176
88
4 720
74 726

18 781
34 538
2 186
359
164
81
4 350
60 459

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции по справедлива стойност през печалбата
Вземания от пенсионни фондове
Машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Отсрочени данъчни активи
Други активи
Общо активи
Пасиви
Задължения към персонала и осигурителни институции
Търговски задължения
Данъчни задължения
Други задължения
Общо пасиви
Капитал и специализирани резерви
Основен акционерен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Специализирани резерви
Общо капитал и специализирани резерви

716
29
191
404
1 340

637
54
113
333
1 137

6 010
629
48 557
18 190
73 386

6 010
641
38 245
14 426
59 322

Общо капитал, специализирани резерви и пасиви

74 726

60 459

2017 г.
20 141
1 778
1 543
193
988
1 667
2
14
26 326
(4 397)
(4 117)
(187)
(2 337)
(63)
(11 101)
15 225
(1 149)
14 076

В хил. лв.
2016 г.
17 467
1 608
813
125
815
874
(8)
10
21 704
(3 844)
(3 885)
(181)
(2 052)
(29)
(9 991)
11 713
(900)
10 813

(12)
(12)
14 064

(2)
(2)
10 811

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми
Приходи от лихви
Нетни печалби от оценка на финансови активи
Други финансови приходи/(разходи), нетно
Други доходи, нетно
Общо приходи
Разходи за комисионни на осигурителни посредници
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други административни разходи и разходи за банка попечител
Разходи за провизии
Общо разходи
Печалба преди данъци
Разход за данък върху печалбата
Нетна печалба за годината
Друг всеобхватен доход
Позиции, които не следва да бъдат рекласифицирани последващо в печалба
или загуба
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за годината
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Отчет за паричните потоци
2017 г.
Парични потоци от основна дейност
Получени такси от пенсионните фондове
Плащания към доставчици
Плащания на персонала, осигурителни посредници и за социално осигуряване
Платени данъци върху печалбата
Плащания за такси
Други парични потоци, нетно
Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Постъпления от продажба на инвестиции
Плащания за покупка на инвестиции
Получени лихви
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи, нетно
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти за годината
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината

23 661
(1 403)
(8 871)
(1 084)
(728)
(170)
11 405

19 522
(1 313)
(8 425)
(889)
(506)
(175)
8 214

8 398
(19 645)
930
(258)
(10 575)
830
18 781
19 611

38 755
(36 775)
723
(104)
2 599
10 813
7 968
18 781

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви
Основен Законови
капитал резерви
Салдо към 1 януари 2016 г.

Резерв
от последващи
оценки

В хил. лв.
2016 г.

Неразпределена
печалба

Специализирани
резерви

В хил. лв.
Общо капитал и специализирани
резерви

6 010

652

(9)

30 171

11 687

48 511

Нетна печалба за годината
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи, нетно от данъци

-

-

-

10 813

-

10 813

-

-

(2)

-

-

(2)

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(2)

10 813

-

10 811

Изменение в специализираните резерви

-

-

-

(2 739)

2 739

-

6 010

652

(11)

38 245

14 426

59 322

Нетна печалба за годината
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи, нетно от данъци

-

-

-

14 076

-

14 076

-

-

(12)

-

-

(12)

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(12)

14 076

-

14 064

Промени през 2016 г.
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

Салдо към 31 декември 2016 г.
Промени през 2017 г.
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

Изменение в специализираните резерви
Салдо към 31 декември 2017 г.

-

-

-

(3 764)

3 764

-

6 010

652

(23)

48 557

18 190

73 386

Главен изпълнителен директор: 
Регистрирани одитори:
Н. Марев
А. Димов
Р.
Йорданова
Финансов директор:
Ем. Велева
32а. – Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
В хил. лв.
2017 г.
2016 г.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции по справедлива стойност

130 363
1 535 747

116 352
1 202 572

С Т Р.
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Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Задължения
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

БРОЙ 44
2017 г.

2016 г.

1 650
1 747
1 669 507

1 255
1 997
1 322 176

528
3 314
3 842

769
4 498
5 267

1 665 665

1 316 909

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2017 г.
Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
Нетни печалби от оценка на финансови активи
Приходи дивиденти
Нетна печалба от валутна преоценка
Други приходи

В хил. лв.
2016 г.

26 945
126 120
9 567
19
162 651

652
285
454
687
52
66 130

Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори

175 936

156 228

Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

129 555

122 767

Други увеличения

305 491

100
279 095

Oбщо увеличения
Намаления
Разходи/загуба от управление на финансови активи
Нетни загуби от сделки с финансови актви
Нетна загуба от валутна преоценка
Разходи за обезценка
Други разходи

468 142

345 225

3 307
25 123
1 076
228
29 734

1 694
3 405
222
5 321

2 871
60 569
6 071
20 141
89 652
119 386
348 756
1 316 909
1 665 665

1 804
45 440
22 758
17 467
87 469
92 790
252 435
1 064 474
1 316 909

Намаления, произтичащи от осигурителна дейност
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на други пенсионни фондове
Средства на лица, променили осигуряването си от УПФ във фонд на ДОО
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината
Отчет за паричните потоци

2017 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техните наследници
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фондове
Средства на осигурени лица, прехвърлени от УПФ към фонд на ДОО
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество

173 085
68 986
(7 306)
(20 108)

20
35
6
3

В хил. лв.
2016 г.
154 425
77 327
(22 934)
(17 139)
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Получени лихви
Получени дивиденти
Нетни потоци от покупка и продажба на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Други парични потоци
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти за годината
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината

С Т Р. 9 3
2017 г.

2016 г.

23 973
9 561
(233 786)
(394)
-

18 135
6 531
(151 353)
(344)
(1)

14 011
116 352
130 363

64 647
51 705
116 352

Главен изпълнителен директор: 
Регистрирани одитори:
Н. Марев
А. Димов
Р. Йорданова
Финансов директор:
Ем. Велева
32б. – Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции по справедлива стойност
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Задължения
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2017 г.

В хил. лв.
2016 г.

7 720
145 781
159
29
153 689

7 256
118 792
122
10
126 180

53
311
364
153 325

77
417
494
125 686

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
Нетни печалби от оценка на финансови активи
Приходи от дивиденти
Нетна печалба от валутна преоценка
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Разходи/загуба от управление на финансови активи
Нетни загуби от сделки с финансови активи
Нетна загуба от валутна преоценка
Разходи за обезценка
Други разходи
Намаления, произтичащи от осигурителна дейност
Изплатени средства на осигурени лица и техните наследници и средства,
преведени към НОИ
Преведени суми на други пенсионни фондове

2017 г.

В хил. лв.
2016 г.

2 566
12 391
911
15 868

2 035
3 199
584
361
6 179

13
13
27
43

981
612
593
461

13
13
26
32

249
114
363
542

330
2 425
35
22
2 812

175
348
22
545

4 269
6 963

3 383
5 573

С Т Р.
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2017 г.

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

1
13
15
27
125
153

778
010
822
639
686
325

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техни наследници
Изплатени средства към НОИ
Средства на осигурени лица, прехвърлени от ППФ към фонд на ДОО
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Нетни потоци от покупка и продажба на инвестиции
Нетни парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на паричните средства и парични еквиваленти за годината
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината
Главен изпълнителен директор: 
Н. Марев
Финансов директор:
Ем. Велева

2016 г.
1
10
11
21
104
125

608
564
109
433
253
686

В хил. лв.
2017 г.

2016 г.

13 174
(2 858)
(695)
6 649
(1 792)
2 369
910
(17 252)
(41)
464
7 256
7 720

12 755
(2 453)
(195)
7 541
(1 574)
1 809
592
(15 295)
(36)
3 144
4 112
7 256

Регистрирани одитори:
А. Димов
Р. Йорданова

32в. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции по справедлива стойност
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Задължения
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2016 г.

10 678
88 186
100
95
99 059

869
73 264
76
82
74 291

24
139
163
98 896

34
151
185
74 106

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Увеличения
Приходи от лихви
Нетни печалби от оценка на финансови активи
Приходи от дивиденти
Нетна печалба от валутна преоценка
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори

В хил. лв.

2017 г.

2017 г.

В хил. лв.
2016 г.

1 489
7 611
601
9 701

1 261
2 391
423
246
4 321

28 876

14 905
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Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Разходи/загуба от управление на финансови активи
Нетни загуби от сделки с финансови активи
Нетна загуба от валутна преоценка
Разходи за обезценка
Други разходи
Намаления, произтичащи от осигурителна дейност
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Изплатени средства към държавния бюджет
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителната компания
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

С Т Р. 9 5
2017 г.
236
29 112
38 813

2016 г.
93
14 998
19 319

201
1 518
31
13
1 763

104
265
13
382

10 549
29
141
1 541
12 260
14 023
24 790
74 106
98 896

10 346
11
208
810
11 375
11 757
7 562
66 544
74 106

2017 г.

В хил. лв.
2016 г.

22 506
(4 157)
(45)
95
(1 558)
1 406
601
(9 013)
(26)

8 476
(3 863)
(65)
(115)
(730)
1 118
428
(8 154)
(22)

9 809

(2 927)

869
10 678

3 796
869

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техни наследници
Парични потоци към осигурени лица, придобили право на пенсия
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Нетни потоци от покупка и продажба на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти за годината
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината

Главен изпълнителен директор: 
Регистрирани одитори:
Н. Марев
А. Димов
Р. Йорданова
Финансов директор:
Ем. Велева
32г. – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции по справедлива стойност
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Задължения
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2017 г.

В хил. лв.
2016 г.

546
13 593
16
14 155

482
11 349
12
1
11 844

6
12
18
14 137

9
32
41
11 803

С Т Р.
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Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2017 г.
Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
Нетни печалби от оценка на финансови активи
Нетни печалби от сделки с финансови активи
Приходи от дивиденти
Нетна печалба от валутна преоценка
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Oбщо увеличения
Намаления
Разходи/загуба от управление на финансови активи
Нетна загуба от валутна преоценка
Нетни загуби от сделки с финансови активи
Разходи за обезценка
Други разходи
Намаления, произтичащи от осигурителна дейност
Изплатени средства на осигурени лица
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество

Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

235
1 192
98
1 525

192
329
8
68
36
633

1 577

1 502

3 102

2 135

240
34
2
276

25
2
27

299
193
492

237
125
362

768
2 334
11 803
14 137

389
1 746
10 057
11 803

2017 г.

В хил. лв.
2016 г.

1 286
(8)
(213)
228
98
(1 323)
(4)
64
482
546

1 272
(7)
(90)
177
69
(1 321)
(4)
96
386
482

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Парични потоци, свързани с пенсионери
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Нетни потоци от покупка и продажба на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти за годината
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината
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