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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
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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 Валутния
закон, приет от 44-то Народно събрание на
25 октомври 2018 г.
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Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Валутния
закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45
от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г.,
бр. 59 от 2016 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „финансите“ се заменя с
„икономиката“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В Министерството на икономиката
се води и поддържа публичен регистър на
лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със
и от тях по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена
от Министерския съвет.“

§ 2. В чл. 15, ал. 1 след думата „финансите“ се добавя „министърът на икономиката“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, буква „б“ думите „и лицата по
чл. 13, ал. 1“ се заличават.
2. Създава се нова т. 3:
„3. министърът на икономиката или оправомощено от него лице може да:
а) издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията в определен от
него срок;
б) прилага принудителна административна
мярка запечатване на търговския обект на
лицата по чл. 13, ал. 1, които не са банки.“
§ 4. В чл. 18 ал. 10 се изменя така:
„(10) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 – 3, 5 и 6 се съставят от
оправомощени от министъра на финансите
длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите
или от оправомощени от него длъжностни
лица. Когато нарушението е извършено от
лице по чл. 13, ал. 1, актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 – 6 се съставят
от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от министъра на
икономиката или от оправомощени от него
длъжностни лица.“
§ 5. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра
на финансите“ се добавя „минист ъра на
икономиката“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Издадените до влизането в сила на
този закон удостоверения за вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 запазват своята валидност.
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(2) Неприключилите до влизането в сила на
този закон производства пред Министерството на финансите по вписване в регистъра по
чл. 13, ал. 2 се довършват от Министерството
на икономиката.
§ 7. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон:
1. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането
му в съответствие с него;
2. информацията от регистъра по чл. 13,
ал. 2, документите по неприключилите производства, както и архивът, съхраняван в
Министерството на финансите, се предават
на Министерството на икономиката.
§ 8. Законът влиза в сила три месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9563
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20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано
на 27 юли 1998 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното съб
рание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9624

УКАЗ № 249
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

УКАЗ № 248

ПОС ТА НОВЯВА М:

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за
сътрудничество при бедствия, приет от 44-то
Народно събрание на 25 октомври 2018 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението,
сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и
съответна друга помощ, подписано на 27 юли
1998 г., приет от 44-то Народно събрание на
25 октомври 2018 г.
Издаден в София на 31 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември
2018 г., за изменение на Споразумението
между правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано
на 27 юли 1998 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на

Издаден в София на 31 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна
за сътрудничество при бедствия, подписано
в София на 30 юни 2016 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното съб
рание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9623
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 242
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Владимир Николов Пенев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
особено значимите му заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 29 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
9823

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 5 НОЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за опазване на земеделските земи, приет с
Постановление № 240 на Министерския съвет
от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от
2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 45
и 95 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 39 и 50
от 2011 г., бр. 35 от 2012 г., бр. 34 от 2016 г. и
бр. 79 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) За всеки обект, който се предлага да
се изгради или разшири върху земеделска
земя, се определя необходимата площадка
или трасе освен за:
1. обекти, свързани с ползване на земеделските земи;
2. промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на концесионен договор.“
2. В чл. 28:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Необходимата площадка или трасе за
изграждане или за разширяване на обекта
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върху земеделски земи се определя със скица на имота или със скица-проект, когато
площадката е за част от имота, с посочени
граници и площ, определени с геодезическите
координати на определящите ги точки.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За линейните обекти на техническата
инфраструктура се представя трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона
за устройство на територията.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато се засягат земи от първа до
шеста категория, за обекта се определят наймалко две площадки или трасета с изключение
на земите, които се предлагат за добив на
подземни богатства.“
3. В чл. 29, ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Собственикът или лицето, което има
право да строи в чужд имот, представя обяснителна записка, в която посочва:“;
б) в т. 1 думите „вид и степен на възможно отрицателно въздействие върху околната
среда и човешкото здраве за ПУП и обекти,
за които не се изисква извършване на екологична оценка или оценка на въздействието
върху околната среда по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда“ и
запетаята пред тях се заличават;
в) точка 2 се изменя така:
„2. местоположението на обекта – местност, землище на населеното място и неговата категория, община, област, отстояние
от границите на общия и/или подробния
устройствен план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и
от други най-близко съществуващи обекти и
селищни образувания;“
г) в т. 3 думите „и трасета на мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура,
свързана с обекта, пътни връзки, площадки
за рекултивация (подобряване) и за хумусни
депа за временно ползване“ се заличават.
4. В чл. 30:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. скица на имота или скица-проект, когато
площадката е за част от имота, с посочени
граници и площ, определени с геодезическите
координати на определящите ги точки, в два
екземпляра;“
бб) точка 7 се изменя така:
„7. обяснителна записка по чл. 29, ал. 1;“
вв) точка 8 се отменя;
б) в ал. 4 думите „с проекта за ПУП“ се
заменят със „със скица на имота или скицапроект, когато площадката е за част от имота,
с посочени граници и площ, определени с
геодезическите координати на определящите
ги точки“ и се поставя запетая;
в) в ал. 9:
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аа) думите „по ал. 1, т. 3, 4 и 8“ се заменят
с „по ал. 1, т. 3 и 4“;
бб) създава се изречение второ: „За служебно изискване и получаване на информацията
по ал. 1, т. 5 заинтересованото лице посочва
номер и дата на издаване на акт за категория
на земята.“
5. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Не се допуска утвърждаване
на площадки и/или трасета за проектиране и
промяна на предназначението на земеделски
земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или
в урбанизираните територии на населените
места след границите на зона „А“ по Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в
случаите по чл. 17а от същия закон.
(2) До отразяването на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие утвърждаването на площадки и/
или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите
на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните
територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие се разрешава след
писмено становище на министъра на околната
среда и водите или на оправомощено от него
длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота
не попадат пясъчни дюни.
(3) Информацията по ал. 2 се изисква и се
получава по служебен път от компетентната
администрация.“
6. В чл. 31, ал. 1, т. 1 думите „физическото или юридическото лице“ се заменят със
„собственика или от лицето, което има право
да строи в чужд имот“.
7. В чл. 35:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) При влязло в сила решение за утвърж даване на окончателна площадка и/или
трасе заинтересованото лице може да поиска
разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство
на територията.“;
б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
8. В чл. 37:
а) в ал. 4:
аа) в основния текст думите „собственикът на земеделската земя“ се заменят със
„собственикът или лицето, което има право
да строи в чужд имот“ и се поставя запетая;
бб) точка 2 се изменя така:
„2. копие от документ за собственост, за
учредено право на строеж или друга суперфиция, действащ концесионен договор или
друг документ, установяващ право да се строи
в чужд имот по силата на специален закон,
като в случаите, в които до тези документи
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е осигурен достъп по електронен път, се
посочва само техният номер и мястото на
публикуването им;“
вв) точка 4 се изменя така:
„4. извадка от влязъл в сила подробен
устройствен план, която засяга съответната
територия, или копие от подробен устройствен
план за урегулирания поземлен имот;“
б) в ал. 6 се създава изречение второ: „За
служебно изискване и получаване на информацията по ал. 4, т. 5 заинтересованото лице
посочва номер и дата на издаване на акта за
категорията на земята.“
9. В чл. 40:
а) в ал. 1 думите „физическото или юридическото лице – собственик на земята“ се
заменят със „собственикът или лицето, което
има право да строи в чужд имот“;
б) в ал. 2 се създава т. 6:
„6. здравно заключение, издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията
и реда за упражняване на държавен здравен
контрол (ДВ, бр. 63 от 2009 г.).“
10. В чл. 44, ал. 2 думите „утвърждаване
на площадката или трасето на обекта“ се
заменят с „влизането в сила на подробния
устройствен план“.
11. В чл. 45:
а) в ал. 5 изречение второ се заличава;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 5 в 14-дневен срок
от влизането в сила на подробния устройствен
план органът, одобрил плана, изпраща на
министъра на земеделието, храните и горите
копие от него, придружено с констативен акт,
удостоверяващ влизането му в сила, регистър
на засегнатите имоти и решенията, определящи значението на обектите. Министърът
на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава
удостоверение, което да послужи за служебно
отразяване на промяната на предназначението
на земеделската земя в съответните регистри.
Отказът за издаване на удостоверение подлежи
на оспорване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
12. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
„(2) Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи
правно действие, когато след изтичането на
една година от влизането в сила на подробния
устройствен план заинтересованото лице не
направи искане за промяна на предназначението на земята. Когато обектът се изгражда на
етапи, решението за утвърждаване на площадка
или трасе губи правно действие, когото в срок
една година от влизането в сила на подробния
устройствен план не е поискана промяна на
предназначението на земята за изграждане на
първия етап. Посоченият едногодишен срок не
се отнася за утвърдени трасета за проектиране и изграждане на национален обект или на
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общински обект от първостепенно значение,
които стават публична държавна или публична
общинска собственост.“
13. В чл. 67, ал. 1 се създава изречение
второ: „Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да се осъществи
поради наложени с нормативен или с общ
административен акт забрани и решението за
промяна на предназначението на земеделската
земя бъде отменено по искане на заинтересованото лице, заплатената такса по чл. 30,
ал. 1 или 2 от ЗОЗЗ се възстановява.“
14. В чл. 67в, ал. 8 думите „копие от молба
и документ за заплатена такса за отразяване
на решението в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост“
се заменят с „документ за заплатена такса“.
15. В чл. 68, ал. 4 след думите „съответните
министри“ се добавя „и ръководителите на
други ведомства“.
16. В чл. 70, ал. 4 думите „копие от молба и
документ за заплатена такса за отразяване на
решението в кадастралната карта, съответно
в картата на възстановената собственост“ се
заменят с „документ за заплатена такса“.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от
1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34
от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и
103 от 1994 г., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28,
43, 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г.,
бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от
2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г.,
бр. 35 и 50 от 2012 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 34
от 2016 г., бр. 79 от 2017 г и бр. 70 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 36 ал. 7 се отменя.
2. В чл. 47:
а) в ал. 15:
аа) в изречение второ накрая се добавя „на
заявителя, както и eдинен идентификационен
код съгласно Закона за търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от
юридическо лице или едноличен търговец“;
бб) създава се изречение трето: „При подаване на заявлението се представя документ
за самоличност на заявителя или на упълномощено лице.“;
б) в ал. 16:
аа) точки 5 и 7 се отменят;
бб) създава се нова т. 8:
„8. протокол от заседание на съответния
оправомощен орган на юридическото лице,
съдържащ решение за учредяване на ограничено вещно право върху имот/имоти от
държавния поземлен фонд;“
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вв) създава се т. 9:
„9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник;“
гг) досегашната т. 8 става т. 10.
3. В чл. 47в:
а) в ал. 1, т. 5 след думите „по чл. 34, ал. 6
и 8 ЗСПЗЗ“ запетаята се заменя със съюза „и“,
а думите „или към осигурителни фондове“ и
запетаята пред тях се заличават;
б) в ал. 3 думите „т. 1 – 6“ се заменят с
„т. 1, 3 – 6“ и думите „т. 7 – 9“ се заменят с
„т. 2, 7 – 9“.
4. В чл. 47з:
а) в ал. 1 т. 4 и 7 се отменят;
б) в ал. 3 след думите „по ал. 1, т. 8“ се
добавя „и документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното от него лице“
и думите „се представя“ се заменят със „се
представят“.
5. В чл. 47и, ал. 5 накрая се поставя запетая
и се добавя „т. 2, 7 – 9“.
6. В чл. 47ш:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„(2) Право да подадат заявление за предоставяне под наем или аренда на заетите с
трайни насаждения земеделски земи от ДПФ
по ал. 1 имат само лицата, които отговарят на
условията по т. 1 или 2, което се удостоверява
със съответните документи. Заявлението се
подава до директора на областната дирекция
„Земеделие“, в което се посочват землището,
номерът на имота, видът на насаждението,
както и eдинен идентификационен код съгласно
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, когато
заявлението се подава от юридическо лице
или едноличен търговец. При подаване на
заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощено
лице, като се прилагат следните документи:“;
бб) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1 или 2;
2. нотариално заверено пълномощно, когато
заявлението се подава чрез пълномощник;
3. протокол от заседание на съответния
оправомощен орган на юридическото лице,
съдържащ решение, съобразно заявлението.“;
вв) точка 4 се отменя;
б) в ал. 4 след думата „предоставяне“ се
добавя „и документи, удостоверяващи липсата
на данъчни задължения, както и задължения
към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд, по чл. 34,
ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ, както и по чл. 37в, ал. 7
и 10 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3,
т. 2 от ЗСПЗЗ“.
7. В чл. 47щ:
а) в ал. 2, в изречение второ думите „и
изискващите се документи“ се заличават;
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б) в ал. 4:
аа) в основния текст думите „и прилагат“
се заличават;
бб) точки 3 – 6 се отменят;
в) в ал. 6, изречение второ думите „които не
отговарят на изискванията по ал. 4“ се заменят
с „по които е установено, че заявителите имат
задължения към Държавен фонд „Земеделие“
и/или към държавния поземлен фонд“.
8. В чл. 56к, ал. 3 т. 1 се отменя.
9. В чл. 99:
a) в ал. 1:
аа) в основния текст изречение второ се
заличава;
бб) точки 1 – 4 се отменят;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Информацията за задълженията по
чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ се проверява служебно от комисията по чл. 100 чрез справка
в съответния публичен регистър, а когато
такъв не се поддържа, същата се изисква и
получава по служебен път от компетентната
администрация.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
10. В чл. 106, ал. 9:
а) в основния текст, изречение първо след
думите „се посочват“ се добавя „eдинен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, когато заявлението
се подава от юридическо лице или едноличен
търговец“ и се поставя запетая;
б) точка 1 се отменя.
11. В чл. 110, ал. 4:
а) в основния текст думите „чл. 23 от Закона за търговския регистър“ се заменят със
„Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) точки 1 и 4 се отменят.
§ 3. В Наредбата за категоризиране на
земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение, приета с Постановление № 261
на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2002 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 50 от 2011 г. и бр. 55 от
2017 г.), в чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. за трасета на линейните обекти – предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията, и регистър
на засегнатите имоти, а за площадки – скица
на имота/имотите в координатната система
на кадастралната карта;“
б) точка 3 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски
нужди, за които в ЗОЗЗ и в правилника за прилагането му е предвидено, че не се провежда
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процедура за утвърждаване на площадка или
трасе за проектиране, се представя влязъл в
сила подробен устройствен план.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9839

РЕШЕНИЕ № 793
ОТ 6 НОЕМВРИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 534
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Приморско – север“,
община Приморско, област Бургас (ДВ, бр. 65
от 2018 г.), проведен на 19 септември 2018 г.
конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите
от конкурса, назначена със Заповед № Р-123
на министър-председателя от 22 август 2018 г.,
доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Приморско – север“, община Приморско,
област Бургас, и за концесионер на морския
плаж „БУЛ ПРИМ ГРУП“ – ООД, с ЕИК
121896178, със седалище – София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионно
плащане за морските плажове – обекти на
концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.;
посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно
предложения от „БУЛ ПРИМ ГРУП“ – ООД,
размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане
(роялти) 2 на сто без данък върху добавената
стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер до
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5 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 5 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3 Предложение за размер на инвестиции
за мерки относно опазване на околната среда
и защитените територии в размер 814 689 лв.
с ДДС за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „БУЛ
ПРИМ ГРУП“ – ООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 534 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „БУЛ ПРИМ ГРУП“ – ООД, оферта за
участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9892

РЕШЕНИЕ № 794
ОТ 6 НОЕМВРИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник
за концесионер на морски плаж „Китен – Атлиман“, община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 531
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Китен – Атлиман“,
община Приморско, област Бургас (ДВ, бр. 65
от 2018 г.), проведен на 21 септември 2018 г.
конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите
от конкурса, назначена със Заповед № Р-125
на министър-председателя от 22 август 2018 г.,
доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна
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държавна собственост – морски плаж „Китен – Атлиман“, община Приморско, област
Бургас, и за концесионер на морския плаж
„Атлиман 2“ – ЕООД, с ЕИК 130329458, със
седалище – София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионно
плащане за морските плажове – обекти на
концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.;
посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно
предложения от „Атлиман 2“ – ЕООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване на
размера на концесионното плащане (роялти)
9,5 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер до
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3 Предложение за размер на инвестиции
за мерки относно опазване на околната среда
и защитените територии в размер 1 162 560 лв.
с ДДС за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Атлиман 2“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 531 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „Атлиман 2“ – ЕООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9893
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.124(75) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 24 май 2002 г. В сила
за Република България от 1 януари 2004 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS)
(наричана по-нататък „конвенцията“) и член
VI от Протокола от 1988 г. към конвенцията
(наричан по-нататък за краткост „Протокола
SOLAS от 1988 г.“) относно процедурата за
изменение на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на седемдесет и петата
си сесия измененията в Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка i)
от конвенцията и член V I от Протокола
SOLAS от 1988 г.,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от конвенцията и член
VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към
Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на
които е изложен в Приложението към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква
bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че посочените
изменения се считат за приети на 1 юли
2003 г., освен ако преди тази дата повече
от една трета от страните по Протокола
SOLAS от 1988 г. или страните, чийто
комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от брутo
тонажa на световния търговски флот, са
уведомили за своите възражения срещу
измененията;
3. П риканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. промените влизат в
сила на 1 януари 2004 г., след тяхното
приемане в съответствие с параграф 2
по-горе;
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4. И
 зисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), точка v)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, на всички страни по Протокола
SOLAS от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от тази резолюция и
Приложението към тази резолюция до
членовете на Организацията, които не са
страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения в Допълнението
към Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
Документиране на оборудването за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб
(формуляр P)
1 В раздел 3 точки 7 и 8 и свързаните бележки под линия се заличават.
Документиране на оборудването за Свидетелство за безопасност на радиосредствата
на товарен кораб (формуляр R)
2 В раздел 2 точки 7 и 8 и свързаните бележки под линия се заличават.
3 Раздел 4 се заличава.
Документиране на оборудването за Свидетелство за безопасност на товарен кораб
(формуляр C)
4 В раздел 3 точки 7 и 8 и свързаните бележки под линия се заличават.
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Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.154(78) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 20 май 2004 г. В сила
за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b)
от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“)
и член VI от Протокола от 1988 г. относно
конвенцията (наричан по-нататък за краткост
„Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS
от 1988 г.,
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Като взе предвид на своята седемдесет и
осма сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка i)
от Конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г.,
1. П риема в съответствие с член V III,
буква b), подточка iv) от конвенцията и
член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.
изменения на допълненията към Анекса
към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът
на които е изложен в Приложение към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка iv), точка 2, буква bb)
от Конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г., че измененията се
считат за приети на 1 януари 2006 г.,
освен ако преди тази дата повече от една
трета от договарящите се правителства
по конвенцията или договарящите се
правителства, чийто обединен търговски
флот съставлява не по-малко от 50 % от
брутo тонажa на световния търговски
флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2006 г.
след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни
по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5. О свен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения на Допълнението
към Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
Опис на оборудването към Свидетелство
за безопасност на оборудването на товарен
кораб (формуляр Е)
1 В раздел 2 точка 9 се заличава и точки
10, 10.1 и 10.2 се преномерират съответно на
точки 9, 9.1 и 9.2.
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Опис на оборудването за Свидетелство за
безопасност на товарен кораб (формуляр C)
2 В раздел 2 точка 9 се заличава и точки
10, 10.1 и 10.2 се преномерират съответно на
точки 9, 9.1 и 9.2.
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Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.171(79) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 9 декември 2004 г.
В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b)
от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“)
и член VI от Протокола от 1988 г. относно
конвенцията (наричан по-нататък за краткост
„Протокола SOLAS от 1988 г.“) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS
от 1988 г.,
Като взе предвид на своята седемдесет и
девета сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка
i) от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г.,
1. П риема в съответствие с член V III,
буква b), подточка iv) от конвенцията и
член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.
изменения на допълненията към Анекса
към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът
на които е изложен в Приложение към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г., че измененията се
считат за приети на 1 януари 2006 г.,
освен ако преди тази дата повече от една
трета от договарящите се правителства
по конвенцията или договарящите се
правителства, чийто обединен търговски
флот съставлява не по-малко от 50 % от
брутo тонажa на световния търговски
флот, са информирали за своите възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2006 г.
след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
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4. И
 зисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни
по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5. О свен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Протокола от
1988 г. относно Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението
на Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
Формуляр на Свидетелство за безопасност
на пътнически кораби
1 Във формуляра за Свидетелство за безопасност на пътнически кораб между новия
раздел, който започва с думите „Това свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ
с думите „Издадено на“, се вмъква следният
нов раздел:
„Дата на завършване на прегледа, на която
се основава това свидетелство: ..........................
(дд/мм/гггг)“
Формуляр на Свидетелство за безопасност
на конструкцията на товарни кораби
2 Във формуляра на Свидетелство за без
опасност на конструкцията на товарни кораби
се вмъква следният нов раздел между раздела, започващ с думите „Това свидетелство е
валидно до“, и раздела, започващ с думите
„Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която
се основава това свидетелство: ...........................
(дд/мм/гггг)“
Формуляр на Свидетелство за безопасност
на оборудването за товарни кораби
3 Във формуляра на Свидетелство за безопасност на оборудването за товарни кораби
се вмъква следният нов раздел между раздела, започващ с думите „Това свидетелство е
валидно до“, и раздела, започващ с думите
„Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която
се основава това свидетелство: ...........................
(дд/мм/гггг)“
Опис на оборудването за Свидетелство
за безопасност на оборудването за товарни
кораби (формуляр E)
4 Съществуващият раздел 3 се заменя със
следното:
„3 Подробности за навигационните системи
и оборудване
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Артикул
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Стандартен магнитен компас*
Резервен магнитен компас*
Жирокомпас*
Основен репитер на жирокомпас*
Репитер на жирокомпаса за вземане
на пеленги*
1.6 С истема за управление по курс
или пътя на кораба*
1.7 Пелорус или средство за измерване
на пеленги*
1.8 С редства за коригиране на курса
и пеленга
1.9 Transmitting heading device (THD)*
2.1 Морски карти/Дисплей на електронни карти и информационни
системи (ECDIS)**
2.2 Резервно копие на ECDIS
2.3 Морски публикации
2.4 Р е з ервн и е лек т р он н и мо р с к и
публикации
3.1 Приемник за глобална навигационна сателитна система/наземна
радионавигационна система*,**
3.2 9 GHz радар*
3.3 Втори радар (3 GHz/9 GHZ**)*
3.4 С редство за автоматична радио
локационна прокладка (ARPA)*
3.5 С редство за автоматично следене
на цели*
3.6 В торо средство за автоматично
следене на цели*
3.7 Средство за електронна прокладка*
4 Система за автоматична идентификация (AIS)
5.1 Устройство за записване на данните
от плаването (VDR)**
5.2 Опростено устройство за записване
на данните от плаването (S-VDR)**
6.1 Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (през водата)*
6.2 Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (над земята
в посока напред и встрани)*
6.3 Е холот*
7.1 И ндикатор на руля, винта, тягата,
стъпката и режима на работа*
7.2 И ндикатор за скорост на поворота*
8 Звукова система за приемане*
9 Телефон в пулта за аварийно управление*
10 С игнална лампа при дневна светлина*
11 Радарен рефлектор*
12 Международен сигнален свод
13 Ръководство на IAMSAR, том III

Действително
състояние
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
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................
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* Алтернативни средства за изпълнение на това
изискване са разрешени съгласно правило V/19.
Ако се използват други средства, то те трябва
да бъдат посочени.
** Ненужното се зачерква.“
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Формуляр за Свидетелство за безопасност
на радиосредствата за товарни кораби
5 Във формуляра на Свидетелство за без
опасност на радиосредствата за товарни кораби
се вмъква следният нов раздел между раздела, започващ с думите „Това свидетелство е
валидно до“, и раздела, започващ с думите
„Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която
се основава това свидетелство: ...........................
(дд/мм/гггг)“
Формуляр за Свидетелство за безопасност
за товарни кораби
6 Във формуляра на Свидетелство за без
опасност за товарни кораби се вмъква следният
нов раздел между раздела, започващ с думите
„Това свидетелство е валидно до“, и раздела,
започващ с думите „Издадено на“:
„Дата на завършване на прегледа, на която
се основава това свидетелство: ...........................
(дд/мм/гггг)“
Опис на оборудването за Свидетелство
за безопасност на оборудването на товарен
кораб (формуляр C)
7 В Описа на оборудването, точка 5 се
заменя със следното:
„5.1 Устройство за записване на данните
от плаването (VDR);
5.2 О простено записващо устройство за
данни за плаването (S-VDR)3“,
и след позиция 13 се вмъква нова позиция 14,
както следва:
„14 Р ъководство на IAMSAR, том III.“
9640

Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.227(82) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 8 декември 2006 г.
В сила за Република България от 1 юли 2008 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква
b) от Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS) (наричана по-нататък за краткост
„конвенцията“) и член VI от Протокола от
1988 г. относно конвенцията (наричан понататък за краткост „Протокола SOLAS от
1988 г.“) относно процедурите за промяна на
Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и
втора сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка
i) от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г.,

ВЕСТНИК
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1. П
 риема в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от конвенцията и член VI
от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения
на Протокола SOLAS от 1988 г., текстът
на които е изложен в Приложение към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г., че измененията се
считат за приети на 1 януари 2008 г.,
освен ако преди тази дата повече от една
трета от договарящите се правителства
към Протокола SOLAS от 1988 г. или
договарящите се правителства, чийто
обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от бруто тонажа
на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу
поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2008 г.
след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни
по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5. О свен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението
на Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
Опис на оборудването за Свидетелство за
безопасност на пътнически кораб (формуляр P)
1 В описа на оборудването за свидетелство за
безопасност на пътнически кораб (формуляр Р)
в раздел 5 след точка 4 се вмъква следната
нова точка 4.2:
„4.2 Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния“,
и точка 4 (Система за автоматична идентификация (AIS) се преномерира като точка 4.1.
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Опис на оборудването за Свидетелство
за безопасност на оборудването на товарен
кораб (формуляр Е)
2 В оп иса на обору д ва не т о за сви дет елс т во за безопаснос т на обору д ва нет о
на товарен кораб (формуляр Е) в раздел 3
след точка 4 се вмъква следната нова точка 4.2:
„4.2 Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния“,
и точка 4 (Автоматична идентификационна
система (AIS) се преномерира като точка 4.1.
Опис на оборудването за Свидетелство за
безопасност на товарен кораб (формуляр C)
3 В описа на оборудването за свидетелство
за безопасност на товарния кораб (формуляр
C) в раздел 5 след точка 4 се вмъква следната
нова точка 4.2:
„4.2 Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния“,
и точка 4 (Автоматична идентификационна
система (AIS) се преномерира като точка 4.1.

3.

4.
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5.

Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.240(83) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 12 октомври 2007 г. В
сила за Република България от 1 юли 2009 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква
b) от Меж дународната конвенция за без
опасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS) (наричана по-нататък за краткост
„конвенцията“) и член VI от Протокола от
1988 г. относно конвенцията (наричан понататък за краткост „Протокола SOLAS от
1988 г.“) относно процедурите за промяна на
Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята седемдесет и
трета сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка
i) от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г.,
1. П риема в съответствие с член V III,
буква b), подточка iv) от конвенцията и
член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.
изменения на допълненията на Анекса
към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът
на които е изложен в Приложение към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г., че измененията се
считат за приети на 1 януари 2009 г.,

6.
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освен ако преди тази дата повече от една
трета от договарящите се правителства
към Протокола SOLAS от 1988 г. или
договарящите се правителства, чийто
обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от бруто тонажа
на световния търговски флот, са информирали за своите възражения срещу
поправките;
Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2009 г.
след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
П репоръчва заинтересованите страни
да издадат свидетелства, които да отговарят на измененията в Приложението,
първия преглед за подновяване след
1 юли 2009 г.;
Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни
по Протокола SOLAS от 1988 г.;
О свен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1988 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения на Допълнението
към Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море,
1974 г.
Формуляр за Свидетелство за безопасност
на пътнически кораби
1 Следните нови точки 2.10 и 2.11 се добавят след съществуващата точка 2.9 в раздела,
започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“:
„2.10 корабът е бил/не е бил1 подложен на
алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17 от
конвенцията;
2.11 Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения
за противопожарна защита е/не е1
приложен към това Свидетелство.
1

Изтрийте ненужното.“
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2 В таблицата към точка 2.1.3 в раздела,
започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“, препратката към
„Правило II-1/13“ се заменя с препратка към
„Правило II-1/18 4“, думите „C.1, C.2, C.3“ се
заменят с „P.1, P.2, P.3“ и се добавя следната
бележка под линия:

Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.258(84) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 16 май 2008 г. В сила
за Република България от 1 януари 2010 г.)

„ ––––––––––
4
За корабите, построени преди 1 януари 2009 г.,
следва да се използва приложимо обозн ачение
„C.1, C.2 и C.3“.“

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от
Международната конвенция за безопасност на
живота на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-нататък „конвенцията“) и член VI от
Протокола от 1988 г. относно конвенцията
(наричан по-нататък за краткост „Протокола
SOLAS от 1988 г.“) относно процедурата за
изменение на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид по време на своята
осемдесет и четвърта сесия изменения на
Протокола SOLAS от 1988 г., предложени и
разпространени в съответствие с член VIII,
буква b), подточка i) от конвенцията и член VI
от Протокола SOLAS от 1988 г.,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от конвенцията и член
VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към
Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на
които е изложен в Приложението към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква
bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че посочените
изменения се считат за приети на 1 юли
2009 г., освен ако преди тази дата повече
от една трета от страните по Протокола
SOLAS от 1988 г. или страните, чийто
комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от брутo
тонажa на световния търговския флот,
са информирали за своите възражения
срещу измененията;
3. П риканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
Конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. промените влизат в
сила на 1 януари 2010 г. след тяхното
приемане в съответствие с параграф 2
по-горе;
4. П репоръчва заинтересованите страни
да издават Свидетелства, които съответстват на приложените изменения при
първото проучване за подновяване на
или след 1 януари 2010 г.;
5. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от конвенцията и член VI от Протокола

Формуляр за Свидетелство за безопасност
на конструкцията за товарни кораби
3 Следните нови точки 5 и 6 се добавят
след съществуващата точка 4 в раздела, започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ
УДОСТОВЕРЯВА“:
„5 корабът е бил/не е бил 4 подложен
на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17
от конвенцията;
6 Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения
за пожаробезопасност е/не е 4 приложен към това Свидетелство.
4

Изтрийте ненужното.“

Формуляр за Свидетелство за безопасност
на оборудването за товарни кораби
4 Следните нови точки 2.7 и 2.8 се добавят
след съществуващата точка 2.6 в раздела,
започващ с думите „НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“:
„2.7 корабът е бил/не е бил 4 подложен
на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17
от конвенцията;
2.8 Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения
за пожаробезопасност е/не е 4 приложен към това Свидетелство.
4

Изтрийте ненужното.“

Формуляр за Свидетелство за безопасност
на товарни кораби
5 Следните нови точки 2.11 и 2.12 се добавят след съществуващата точка 2.10 в раздела,
започващ с думите „НАСТОЯЩ ИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА“:
„2.11 корабът е бил/не е бил 4 подложен
на алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило II-2/17
от конвенцията;
2.12 Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения
за пожаробезопасност е/не е 4 приложен към това Свидетелство.
Изтрийте ненужното.“
9642
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SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни по Протокола
SOLAS от 1988 г.;
6. Д оп ъ лни телно изиск ва Генера лни я т
секретар да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към нея до
членовете на Организацията, които не са
страни по Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения в Анекса към Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението
към Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
Опис на оборудването за Свидетелство
за безопасност на пътнически кораб (формуляр P)
1 В описа на оборудването за Свидетелство за
безопасност на пътнически кораб (формуляр Р),
в раздел 2 съществуващата точка 11.1 се заменя със следното:
„11.1 Брой уст ройст ва за т ърсене и
спасяване
11.1.1 Радарни транспондери за търсене
и спасяване (SART)
11.1.2 Предаватели за търсене и спасяване
AIS (AIS-SART)“,
и в раздел 3 съществуващата точка 6 се
заменя със следното:
„6
Корабно устройство за търсене и
спасяване
6.1
Радарен транспондер за търсене
и спасяване (SART)
6.2
Предавател за търсене и спасяване
AIS (AIS-SART)“.
Опис на оборудването за Свидетелство
за безопасност на оборудването на товарен
кораб (формуляр Е)
2 В описа на оборудването за Свидетелство
за безопасност на оборудването на товарен
кораб (формуляр E), в раздел 2 съществуващата
точка 9.1 се заменя със следното:
„9.1 Брой на устройствата за търсене
и спасяване
9.1.1 Радарни транспондери за търсене
и спасяване (SART)
9.1.2 Предаватели за търсене и спасяване
AIS (AIS-SART)“.

ВЕСТНИК
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Опис на оборудването за Свидетелство за
безопасност на радиосредствата за товарен
кораб (формуляр R)
3 В описа на оборудването за Свидетелство
за безопасност на радиосредствата за товарен
кораб (формуляр R), в раздел 2 съществуващата
точка 6 се заменя със следното:
„6
Корабно устройство за търсене и
спасяване
6.1
Радарни транспондери за търсене
и спасяване (SART)
6.2
Предаватели за търсене и спасяване
AIS (AIS-SART)“.
Опис на оборудването за Свидетелство за
безопасност на товарен кораб (формуляр C)
4 В описа на оборудването за Свидетелство
за безопасност на товарен кораб (формуляр
C), в раздел 2 съществуващата точка 9.1 се
заменя със следното:
„9.1 Брой на устройствата за търсене
и спасяване
9.1.1 Радарни транспондери за търсене
и спасяване (SART)
9.1.2 Предаватели за търсене и спасяване
AIS (AIS-SART)“,
и в раздел 3 съществуващата точка 6 се
заменя със следното:
„6
Корабно устройство за търсене и
спасяване
6.1
Радарни транспондери за търсене
и спасяване (SART)
6.2
Предаватели за търсене и спасяване
AIS (AIS-SART)“.
9643

Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.283(86) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 5 юни 2009 г. В сила
за Република България от 1 януари 2011 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS)
(наричана по-долу „конвенцията“) и член VI
от Протокола от 1988 г. относно конвенцията
(наричан по-нататък за краткост „Протокола
SOLAS от 1988 г.“) относно процедурата за
изменение на Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и
шеста сесия измененията в Протокола SOLAS
от 1988 г. в съответствие с член VIII, буква
b), подточка i) от конвенцията и член VI от
Протокола SOLAS от 1988 г.,
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1. П
 риема в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) от конвенцията и член
VI от Протокола SOLAS от 1988 г. изменения на допълнението към Анекса към
Протокола SOLAS от 1988 г., текстът на
които е изложен в Приложението към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква
bb) от конвенцията и член VI от Протокола SOLAS от 1988 г., че посочените
изменения се считат за приети на 1 юли
2010 г., освен ако преди тази дата повече
от една трета от страните по Протокола
SOLAS от 1988 г. или страните, чийто
комбиниран търговски флот представлява не по-малко от 50 % от брутo
тонажa на световния търговския флот,
са информирали за своите възражения
срещу измененията;
3. П риканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. промените влизат в
сила на 1 януари 2011 г. след тяхното
приемане в съответствие с параграф 2
по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, на всички страни по Протокола
SOLAS от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от тази резолюция и
Приложението към нея на членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към допълнението
към Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
Опис на оборудването за Свидетелство за
безопасност на пътнически кораб (формуляр P)
1 В описа на оборудването за Свидетелството за безопасност на пътнически кораб

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

(формуляр Р), в раздел 5 се вмъква нова точка
14, както следва:
„14 Система на мостика за аварийна
сигнализация по време на навигационна
вахта (BNWAS)“.
Опис на оборудването за Свидетелство
за безопасност на оборудването на товарен
кораб (формуляр Е)
2 В описа на оборудването за Свидетелство
за безопасност на оборудването на товарен
кораб (формуляр Е), в раздел 3 се вмъква
нова точка 14, както следва:
„14 Система на мостика за аварийна
сигнализация по време на навигационна
вахта (BNWAS)“.
Опис на оборудването за Свидетелство за
безопасност на товарен кораб (формуляр C)
3 В описа на оборудването за Свидетелството за безопасност на товарния кораб
(формуляр C), в раздел 5 се вмъква нова точка
15, както следва:
„15 Система на мостика за аварийна
сигнализация по време на навигационна
вахта (BNWAS)“.
9644

Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.309(88) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 3 декември 2010 г.
В сила за Република България от 1 юли 2012 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b)
от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS) (наричана по-нататък за краткост
„конвенцията“) и член VI от Протокола от
1988 г. относно конвенцията (наричан понататък за краткост „Протокола SOLAS от
1988 г.“) относно процедурите за промяна на
Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и
осма сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка
i) от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г.,
1. П риема в съответствие с член V III,
буква b), подточка iv) от конвенцията и
член VI от Протокола SOLAS от 1988 г.
изменения на допълнението към Анекса
към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът
на които е изложен в Приложение към
тази резолюция;
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2. О
 пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2012 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета
от договарящите се правителства към
Протокола SOLAS от 1988 г. или договарящите се правителства, чийто обединен
търговски флот съставлява не по-малко
от 50 % от брутo тонажa на световния
т ърговски флот, са информирали за
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от
конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. измененията на споразумението влизат в сила на 1 юли 2012 г.
след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
от конвенцията и член VI от Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички договарящи страни
по Протокола SOLAS от 1988 г.;
5. О свен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море, 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения на допълнението
към Анекса към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море,
1974 г.
Формуляр за Свидетелство за безопасност
на пътнически кораб
1 Съществуващите точки 2.10 и 2.11 се
заменят със следното:
„2.10 корабът е бил/не е бил1 подложен
на алтернативни конструкции и
съоръжения съгласно Правило/а
II-1/55/II-2/17/III/381 от конвенцията;
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Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения
за машините и електрическите
инсталации/противопожарна защита/животоспасяващи уреди е/
не е1 приложен към това Свидетелство.

Изтрийте ненужното.“

Формуляр за Свидетелство за безопасност
на конструкцията за товарни кораби
2 Съществуващите точки 5 и 6 се заменят
със следното:
„5 корабът е бил/не е бил 4 подложен на
алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правила II-1/55/II-2/174
от конвенцията;
6 Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения за
пожаробезопасност е/не е 4 приложен
към това Свидетелство.
4

Изтрийте ненужното.“

Формуляр за Свидетелство за безопасност
на оборудването за товарни кораби
3 Съществуващите точки 2.7 и 2.8 се заменят със следното:
„2.7 корабът е бил/не е бил 4 подложен
на алтернативни конструкции и
съоръжени я съгласно Правила
II-2/17/III/38 4 от конвенцията;
2.8
Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения
за защита от пожари/животоспасяване е/не е 4 приложен към това
Свидетелство.
4

Изтрийте ненужното.“

Формуляр за Свидетелство за безопасност
за товарни кораби
4 Съществуващите точки 2.11 и 2.12 се
заменят със следното:
„2.11 корабът е бил/не е бил 4 подложен
на алтернативни конструкции и
съоръжени я съгласно Правило
II-1/55/II-2/17/III/38 4 от конвенцията;
2.12 Документ за одобрение на алтернативни конструкции и съоръжения
за машини и електрически инсталации/пожарозащита/животоспасяване е/не е 4 приложен към това
Свидетелство.
Изтрийте ненужното.“
9645
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Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от
1 9 74 г. с и з м е н е н и я т а и д о п ъ л н е н и я т а
(Приети с Резолюция MSC.343(91) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 30 ноември 2012 г.
В сила за Република България от 1 юли 2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член VIII, буква b) от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.
(наричана по-нататък за краткост „конвенцията“) и функциите, които Протоколът от 1978 г.
относно конвенцията (наричан по-нататък
за краткост „Протокола SOLAS от 1978 г.“)
възлага на Комитета по морска безопасност
за разглеждане и приемане на изменения на
Протокола SOLAS от 1978 г.,
Като признава необходимостта от съгласуване на съдържанието на формулярите на
Свидетелството за безопасна конструкция и
на Свидетелството за оборудването за без
опасност на товарни кораби, посочени в Анекса
към Протокола SOLAS от 1978 г., и тези в
конвенцията и Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид на своята деветдесет и
първа сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1978 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка i)
на конвенцията и член II на Протокола SOLAS
от 1978 г.,
1. П риема в съответствие с член V III,
буква b), подточка iv) от конвенцията и
член II от Протокола SOLAS от 1978 г.
изменения на допълненията към Анекса
към Протокола SOLAS от 1978 г., текстът
на които е изложен в Приложение към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква
bb) от конвенцията и член II от Протокола SOLAS от 1978 г., че измененията
се считат за приети на 1 януари 2014 г.,
освен ако преди тази дата повече от една
трета от страните по Протокола SOLAS
от 1978 г. или страните, чийто обединен
търговски флот съставлява не по-малко
от 50 % от брутo тонажa на световния
т ърговски флот, са информирали за
своите възражения срещу поправките;
3. П риканва страните да отбележат, че
в съответствие с член VIII, буква b),
подточка vii), точка 2 от конвенцията и
член II на Протокола SOLAS от 1978 г.
измененията на споразумението влизат
в сила на 1 юли 2014 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
на конвенцията и член II на Протокола
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SOLAS от 1978 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни по Протокола
SOLAS от 1978 г.;
5. О свен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1978 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1978 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към
Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Съществуващите форми на Свидетелството
за безопасност на конструкцията на товарен
кораб и Свидетелството за безопасност на
оборудването на товарни кораби се заменят
със следното:
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА
ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
КОНСТРУКЦИЯТА НА ТОВАРЕН КОРАБ
(Официален печат)
(Държава)
Издава се съгласно разпоредбите на МЕЖД У Н А РОДН АТА КОНВЕНЦИ Я ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА
МОРЕ ОТ 1974, изменена с Протокола от
1978 г. към нея
По оправомощаване от Правителството на
....................................................................................
(име на държавата)

От ...............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация .............................
Бруто тонаж .............................................................
Товароподемност на кораба (метрични тона)2
ИМО номер ..............................................................
Вид на кораба 3
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да
е от горните
Дата на строеж:
Дата на строителния договор .............................
Дата, на която корабът е бил заложен на кил
или е на подобен етап на строителство ..........
...................................................................................

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

Дата на доставка .....................................................
Дата, на която е извършено преобразуване
или значителна промяна или изменение на
кораба (когато е приложимо) ...........................
...................................................................................
Всички приложими дати се попълват.
Н АСТОЯЩИ ЯТ ДОК У МЕНТ УДОСТО 
ВЕРЯВА:
1 Че корабът е минал преглед в съответствие с изискванията на Правило I/10
от конвенцията.
2 Че прегледът е показал, че състоянието на
конструкцията, машините и оборудването, както са определени в горепосоченото
правило, е задоволително и корабът отговаря на съответните изисквания на глави
II-1 и II-2 на конвенцията (с изключение
на тези, които се отнасят до системи за
противопожарната безопасност и уреди
и противопожарни аварийни планове).
3 Ч е в изпълнение на Правило I/6 (b)
Правителството е установило:
– задължителни годишни прегледи;
– непланирани проверки.
4 Че е издавано/не е 3 издавано Свидетелство за освобождаване.
5 Че корабът е/не е 3 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения в
съответствие с Правило/и II-1/55/II-2/17 3
на конвенцията.
6 К ъм настоящото свидетелство е/не е 3
приложен документ за одобрени алтернативни конструкции и съоръжения за
машини и електрически инсталации/
противопожарна защита 3.
Това свидетелство е валидно до ......................
....................................................................................
Дата на завършване на прегледа, на което
се основава това свидетелство: .........................
(дд/мм/гггг)

Издадено на ............................................................
(място на издаване на свидетелството)

................................ ...............................................
(дата на издаване)

(подпис на упълномощеното
длъжностно лице,
издаващо свидетелство)
(Печат или клеймо на издаващия орган според
случая)

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД
(за танкери на или над 10 години)
С настоящото се удостоверява, че при междинен преглед, изискван съгласно Правило
I/10 от конвенцията, изменена с Протокола
от 1978 г., този кораб отговаря на съответните
разпоредби на конвенцията.
Подпис:
...........................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
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Подпис:
...........................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ
ИЛИ НЕПЛАНИРАНИ ПРОВЕРКИ
С настоящото се удостоверява, че корабът е
прегледан в съответствие с Правило I/6 (b) от
конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г.
и съответните препоръки на Организацията.
1-ви задължителен годишен преглед ...................3,4
1-ва непланирана проверка 3

Подпис:
...........................................................

Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
2-ри задължите- Подпис:
лен годишен пре- ...........................................................
глед ...................3,4
2-ра непланира- Място:
на проверка 3
...........................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
3-ти задължите- Подпис:
лен годишен пре- ...........................................................
глед ...................3,4
3-та непланира- Място:
на проверка 3
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
4-ти задължите- Подпис:
лен годишен пре- ...........................................................
глед ...................3,4
4-та непланира- Място:
на проверка 3
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Данните за кораба могат да бъдат поставени
хоризонтално в кутии.
2
Само за нефтени танкери, танкери химикаловози и само за танкери за превоз на втечнен
природен газ.
3
Изтрийте ненужното.
4
Междинният преглед може да замести задължителния годишен преглед, но непредвидена
проверка не може.
1
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ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ТОВАРНИ
КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ОБОРУДВАНЕТО НА ТОВАРЕН КОРАБ
Това удостоверение се допълва от опис на
оборудването за свидетелство за безопасност на
оборудването на товарен кораб (формуляр Е)
(Официален печат)

(Държава)

Издава се съгласно разпоредбите на МЕЖД У Н А РОДН АТА КОНВЕНЦИ Я ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА
МОРЕ ОТ 1974, изменена с Протокола от
1978 г. към нея
По оправомощаване от Правителството на
...................................................................................
(име на държавата)

От ...............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж .............................................................
Товароподемност на кораба (метрични тона)2
…………………………………………………..................................
Дължина на кораба (Правило ІІ/3.12) .............
ИМО номер .............................................................
Вид на кораба 3
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да
е от горните
Дата, на която корабът е бил заложен на кил
или е на подобен етап на строителство, или
когато е приложимо, дата, на която е извършено преобразуване или значителна промяна
или изменение на кораба ...................................
...................................................................................
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕ
РЯВА:
1 Че корабът е бил проверен в съответствие с изискванията на Правило I/8
от конвенцията, както са изменени от
Протокола от 1978 г.
2 Че прегледът е показал, че:
2.1 к орабът е изпълнил изискванията на
конвенцията по отношение на системите за противопожарна безопасност
и уреди и противопожарни аварийни
планове;
2.2 с пасителните средства и оборудването на спасителните лодки и подобни
спасителни средства са осигурени в
съответствие с изискванията на конвенцията;
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2.3 к
 орабът е оборудван със спасителни
въжета и приспособления и радиооборудване, използвани при уреди за
спасяване на живот, в съответствие с
изискванията на конвенцията;
2.4 корабът е изпълнил изискванията на
конвенцията по отношение на корабните
товари, навигационното оборудване,
средствата за качване на пилоти и
морски публикации;
2.5 корабът е снабден със светлини, форми
и средства за излъчване на звукови
сигнали и сигнали за тревога в съответствие с изискванията на конвенцията
и действащите Международни правила
за предпазване от сблъскване на море;
2.6 в ъв всички останали отношения корабът е спазил съответните изисквания
на конвенцията;
2.7 корабът е/не е 3 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения
в съответствие с Правило (а) II-2/17/
III/38 3 от конвенцията;
2.8 к ъм това свидетелство е/не е 3 приложен
документ за одобрени алтернативни
конструкции и съоръжения за противопожарна защита/животоспасяване 3.
3 Че корабът извършва дейност (оперира)
в съответствие с Правило III/26.1.1.14 в
границите на търговска зона ...................
4 Че в изпълнение на Правило I/6 (b)
Правителството е установило:
– задължителни годишни прегледи;
– непланирани проверки.
5 Ч е е/не е 3 издадено Свидетелство за
освобождаване.
Това свидетелство е валидно до..........................
Дата на завършване на прегледа, на която
се основава това свидетелство: ........................
(дд/мм/гггг)

Издадено на .............................................................
(място на издаване на свидетелството)

................................ ...............................................
(дата на издаване)

(подпис на упълномощеното
длъжностно лице, издаващо
свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД
(за танкери на или над 10 години)
С настоящото се удостоверява, че при междинен преглед, изискван съгласно Правило
I/8 от конвенцията, изменена с Протокола от
1978 г., този кораб отговаря на съответните
разпоредби на конвенцията.

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН
Подпис:
...........................................................
(подпис на оторизираното лице)
Място:
...........................................................
Дата:
...........................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ
ИЛИ НЕПЛАНИРАНИ ПРОВЕРКИ
С настоящото се удостоверява, че корабът е
прегледан в съответствие с Правило I/6 (b) от
конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г.
и съответните препоръки на Организацията.
задължителен
годишен преглед
........................ 3,5
непланирана проверка 3

Подпис:
.......................................................
Място:
.......................................................
Дата:
.......................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Съгласно разпоредбите на Правило I/14 от
конвенцията, изменена с Протокола от 1978 г.,
валидността на това Свидетелство се удължава
до .......................
Подпис:
.......................................................
Място:
.......................................................
Дата:
.......................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Данните за кораба могат да бъдат поставени
хоризонтално в кутии.
2
Само за нефтени танкери, танкери химикаловози и само за танкери за превоз на втечнен
природен газ.
3
Изтрийте ненужното.
4
Виж измененията на SOLAS от 1983 г. (MSC.6(48),
приложими за кораби, построени на или след
1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г., в случай на
частично затворена спасителна лодка(и) на борда.
5
Междинният преглед може да замести задължителния годишен преглед, но непредвидена
проверка не може.
9646
1

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(Приети с Резолюция MSC.344(91) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 30 ноември 2012 г.
В сила за Република България от 1 юли 2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) на
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
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Като се позовава още на член VIII, буква
b) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS) (наричана по-нататък за краткост
„конвенцията“) и член VI от Протокола от
1988 г. относно конвенцията (наричан понататък за краткост „Протокола SOLAS от
1988 г.“), касаещ процедурите за промяна на
Протокола SOLAS от 1988 г.,
Като признава необходимостта от уеднаквяване на формите на свидетелствата, посочени
в приложението към Протокола SOLAS от
1988 г., с тези от конвенцията и Протокола
SOLAS от 1978 г.,
Като взе предвид на своята деветдесет и
първа сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка i)
на конвенцията и член VI на Протокола
SOLAS от 1988 г.,
1. П риема в съответствие с член V III,
буква b), подточка iv) на конвенцията и
член VI на Протокола SOLAS от 1988 г.
изменения на допълнението към Анекса
към Протокола SOLAS от 1988 г., текстът
на които е изложен в Приложение към
тази резолюция;
2. О пределя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb)
на конвенцията и член VI на Протокола
SOLAS от 1988 г., че измененията се
считат за приети на 1 януари 2014 г.,
освен ако преди тази дата повече от една
трета от страните по конвенцията или
страните, чийто обединен търговски флот
съставлява не по-малко от 50 % от брутo
тонажa на световния търговски флот, са
уведомили за своите възражения срещу
поправките;
3. П риканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член
VIII, буква b), подточка vii), точка 2 на
конвенцията и член VI на Протокола
SOLAS от 1988 г. измененията влизат в
сила на 1 юли 2014 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
на конвенцията и член VI на Протокола
SOLAS от 1988 г. да изпрати заверени
копия от тази резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни по Протокола
SOLAS от 1988 г.;
5. О свен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по
Протокола SOLAS от 1988 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения към Анекса към
Международата конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения към Допълнението
на Анекса към Международата конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
Всички образци на свидетелства и данни за
оборудването, съдържащи се в допълнението
към Анекса, се заменят със следното:
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на
оборудването за безопасност на пътнически
кораби (формуляр Р)
(Официален печат)

(Държава)

за кратък международен рейс
Издава се съгласно разпоредбите на
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г.,
изменена с Протокола от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
......................................................................................
1

(име на държавата)

От .............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба 2
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж .............................................................
Морски зони, в които корабът е сертифициран
за експлоатация (Правило IV/2) ......................
ИМО номер3 .............................................................
Дата на строеж:
Дата на строителния договор .......................
Дата, на която корабът е бил заложен на
кил или е на подобен етап на строителство ...................................................................
Дата на доставка ..........................................
Дата, на която е извършено преобразуване
или значителна промяна или изменение
на кораба (когато е приложимо) ..................
Всички приложими дати се попълват.
Изтрийте ненужното.
Данните за кораба могат да бъдат поставени
и хоризонтално в кутии.
3
В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от
Организацията с Резолюция А.600(15).
1
2
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НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/7
на конвенцията.
2. Че прегледът показва следното:
2.1 корабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на:
1. структурата, основните и спомагателните машини, котлите и другите
съдове под налягане;
2. разпределение на водонепроницаеми
отсеци и детайли;
3. следните разделителни товарни линии:
Разделяне на то- Над
Да се прилага,
варни водолинии, воден
когато пространопределени и
борд
ствата, в които се
отбелязани от копревозват пътници,
рабната страна в
включват следните
средата на кораба
алтернативни прос(Правило II-1/18) 4
транства
Р 1
Р 2
Р 3

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

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

2.2 к
 орабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на структурната противопожарна защита, системите
и уредите за пожарна безопасност и
аварийните планове за борба с пожарите;
2.3 с пасителните средства и оборудването
на спасителните лодки, спасителните
плотове и дежурните спасителни лодки са предоставени в съответствие с
изискванията на конвенцията;
2.4 корабът е оборудван с линометен апарат и радиооборудване, използвани за
спасителни средства, в съответствие с
изискванията на конвенцията;
2.5 корабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на радиооборудването;
2.6 ф у н к ц ион и ра не т о на ра д иообору дването, използвано в спасителните
средства, отговаря на изискванията на
конвенцията;
2.7 корабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на корабното
навигационно оборудване, средствата
за качване на пилоти и морските публикации;
2.8 корабът е снабден със светлини, форми,
средства за звукови сигнали и средства
за подаване на сигнали за бедствие в
съответствие с изискванията на конвенцията и действащите международни
правила за предпазване от сблъскване
на море;
2.9 във всички останали отношения корабът
отговаря на съответните изисквания на
конвенцията;
2.10 корабът е бил/не е1 бил подложен на
алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило (а)II-1/55/
II-2/17/III/381 на конвенцията;
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2.11 Д
 окумент за одобрение на алтернативни
конструкции и съоръжения за машини
и електрически инсталации/противопожарна защита/спасителни средства
и съоръжения1 е/не е1 приложен към
това свидетелство.
3. Свидетелство за освобождаване е/не е1
издадено.
Изтрийте ненужното.
За корабите, построени преди 1 януари 2009 г.,
следва да се използва приложимо обозначение
„C.1, C.2 и C.3“.
1
4

Това свидетелство е валидно до ............................
Дата на завършване на прегледа, на която се
основава това свидетелство: .............................
(дд/мм/гггг)

Издадено в ...............................................................
(място на издаване на свидетелството)

.....................................................................................
(дата на издаване)

(подпис на оторизираното
лице, издаващо
свидетелство)
(печат или клеймо на издаващата организация,
както е подходящо)

Одобрение, когато прегледът за подновяване
е приключил и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания
на конвенцията и това свидетелство в съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията
ще бъде считано за валидно до ..........................
Подпис: ....................................................................
(подпис на упълномощения служител)

Място: .....................................................................
Дата: ..........................................................................
(печат или клеймо на организацията според
случая)

Одобрение за удължаване валидността на сви
детелството до пристигане на пристанището
на прегледа или за гратисен период, в който
се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Това свидетелство в съответствие с Правило
I/14(e)/I/14(f)1 на конвенцията ще се счита
за валидно до ………………………………………………………
Подпис: ....................................................................
(подпис на упълномощения служител)

Място: .....................................................................
Дата: ..........................................................................
(печат или клеймо на организацията според
случая)

1

Изтрийте ненужното.

ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ТОВАРЕН КОРАБ
(Официален печат)

(Държава)

Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖ Д У Н А РОДН АТА КОНВЕНЦИ Я ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола
от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
.....................................................................................
(име на държавата)

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

От .............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1
Име на кораба ......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация .............................
Бруто тонаж .............................................................
Товароподемност на кораба (метрични тона)2
ИМО номер3 .............................................................
Вид на кораба 4
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да
е от горните
Дата на строеж:
Дата на строителния договор ..................
Дата, на която корабът е бил заложен на
кил или е на подобен етап на строителство ...................................................................
Дата на доставка ..........................................
Дата, на която е извършено преобразуване
или значителна промяна или изменение
на кораба (когато е приложимо) ..................
Всички приложими дати се попълват.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че на кораба е направен преглед в съответствие с изискванията на Правило
I/10 на конвенцията.
2. Че прегледът показва, че състоянието на
конструкцията, машините и оборудването, както е определено в горепосоченото
правило, е задоволително и корабът отговаря на съответните изисквания на глави
II-1 и II-2 на конвенцията (с изключение
на тези, които се отнасят до системите
за противопожарна безо пасност и уреди
и планове за противопожарна защита).
3. Че последните две инспекции на външната
страна на дъното на кораба са извършени
на ................. и ...................... (дати)
4. Че е издадено/не е 4 издадено удостоверение за освобождаване.
5. К орабът е/не е 4 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения в
съответствие с Правило/а II-1/55/II-2/174
на конвенцията.
6. К ъм това свидетелство е/не е 4 приложен
док у мент за одобрени а лтернативни
конструкции и съоръжения за машини
и електрически инсталации/противопожарна защита 4.
Данните за кораба могат да бъдат поставени и
хоризонтално в кутии.
2
Само за нефтени танкери, танкери химикаловози
и танкери за превоз на втечнен природен газ.
3
В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от
Организацията с Резолюция А.600(15).
4
Изтрийте ненужното.
1

С Т Р.
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Това свидетелство е валидно до ...................
............................................................................... 5
предмет на годишни и междинни прегледи
и инспекции на външната страна на дъното
на кораба в съответствие с Правило I/10 на
конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на която се
основава това свидетелство: ............................
(дд/мм/гггг)

Издаден на ................................................................
(място на издаване на свидетелството)

ВЕСТНИК

Дата: ........................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган
според случая)

Одобрение на инспекциите на външната страна
на дъното на кораба 6
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯ ВА , че по вр еме на и нспек ц и я т а ,
изискван(а) съгласно Правило I/10 на конвенцията, корабът отговаря на съответните
изисквания на конвенцията.
Първа инспек- Подпис: ...........................................
ция:
(подпис на оторизираното
лице)
Място: .............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Втора инспек- Подпис: ...........................................
ция:
(подпис на оторизираното лице)
Място: ..............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

.....................................................................................
(дата на издаване)

(подпис на упълномощеното
длъжностно лице,
издаващо свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган
според случая)

Добавете датата на валидност, както е определена от Администрацията в съответствие с
Правило I/14(a) на конвенцията. Денят и месецът
на тази дата отговарят на годишната дата, както
е определена съгласно Правило I/2(n) на конвенцията, освен ако не е изменена в съответствие с
Правило I/14(h).
5

Одобрение за годишни и междинни прегледи
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/10 на конвенцията, корабът е отговарял
на съответните изисквания на конвенцията.
Годишен прег Подпис: ...........................................
лед: ................. (подпис на оторизираното лице)
Място: ...........................................
Дата: .................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен/меж- Подпис: ..........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен/меж- Подпис: ...........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: .............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен прег Подпис: ...........................................
лед:
(подпис на оторизираното лице)
Място: ...........................................
Дата: ...........................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Годишен/междинен преглед съгласно Пра
вило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА, че при годишен/междинен преглед4 в
съответствие с Правило I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните
изисквания на конвенцията.
Подпис: ....................................................................
(подпис на оторизираното лице)

Място: .....................................................................
4

Изтрийте ненужното.

БРОЙ 93

Одобрение за удължаване на свидетелството,
ако е валидно за по-малко от 5 години, когато
се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания
на конвенцията и това свидетелство се приема
за валидно в съответствие с Правило I/14(c)
на конвенцията до ................................................
Подпис: ...........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ..............................................
Дата: .................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване
е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство в
съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията
се приема за валидно до ...................................
Подпис: ............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ..............................................
Дата: .................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)
6

Могат да се предвидят допълнителни проверки.

Одобрение за удължаване валидността на сви
детелството до достигане на пристанището
на прегледа или за гратисен период, в който
се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило
I/14(e)/I/14(f) 4 на конвенцията се приема за
валидно до .............................................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

Одобрение за удължаване на годишнината,
когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило І/14(h) на конвенцията
новата дата на годишнината е ..........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Съгласно Правило І/14(h) на конвенцията
новата дата на годишнината е ........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)
4

Изтрийте ненужното.

ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ТОВАРНИ
КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ОБОРУДВАНЕТО НА ТОВАРЕН КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на
оборудването за безопасност на товарен кораб
(формуляр Е)
(Официален печат)

(Държава)

Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖ Д У Н А РОДН АТА КОНВЕНЦИ Я ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола
от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
......................................................................................
(име на държавата)

От .............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба13
Име на кораба ..........................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж ...........................................................
Пълна товароподемност на кораба (метрични
тона)24 ......................................................................
Дължина на кораба (Правило III/3.12)
ИМО номер35 ............................................................
Вид на кораба 4
Насипни товарни превози
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Данните за кораба могат да бъдат поставени
и хоризонтално в кутии.
2
Само за нефтени танкери, танкери химикаловози
и танкери за превоз на втечнен природен газ.
3
В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от
Организацията с Резолюция А.600(15).
4
Изтрийте ненужното.
1

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да
е от горните
Дата, на която корабът е бил заложен на
кил или е на подобен етап на строителство, или, когато е приложимо, дата, на
която е извършено преобразуване или
значителна промяна или изменение на
кораба .............................................................
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че корабът е прегледан в съответствие
с изискванията на Правило I/8 на конвенцията.
2. Че прегледът показва, че:
2.1 корабът е изпълнил изискванията на
конвенцията по отношение на системите
за противопожарна безопасност и уреди
и аварийни планове за борба с пожарите;
2.2 с пасителните средства и оборудването
на спасителните лодки, спасителните
плотове и дежурни спасителни лодки
са осигурени в съответствие с изискванията на конвенцията;
2.3 корабът е оборудван с линометен апарат и радиооборудване, използвани в
спасителните средства, в съответствие
с изискванията на конвенцията;
2.4 к орабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на корабното навигационно оборудване, средства за качване на пилоти и морски
публикации;
2.5 корабът е снабден със светлини, форми
и средства за излъчване на звукови сигнали и средства за излъчване на сигнали
за тревога в съответствие с изискванията на конвенцията и действащите
международни правила за предпазване
от сблъскване на море;
2.6 във всички останали отношения корабът
отговаря на съответните изисквания на
конвенцията;
2.7 корабът е/не е 4 бил подложен на алтернативни конструкции и съоръжения
в съответствие с Правило (а) II-2/17/
III/38 4 на конвенцията;
2.8 к ъм това свидетелство е/не е 4 приложен
документ за одобрени алтернативни
конструкции и съоръжения за противопожарна защита/спасителни средства.
3. Че корабът оперира в съответствие с
Правило III/26.1.1.1 5 в границите на търговска зона ………………………………………………
4. Издадено е/не е 4 издадено свидетелство
за освобождаване.
Това с в и дет е л с т в о е ва л и дн о до
..............................6 предмет на годишни и междинни прегледи в съответствие с Правило I/8
на конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на който
се основава това свидетелство: ........................
(дд/мм/гггг)

С Т Р.
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Издаден на ...............................................................
(място на издаване на свидетелството)

....................................................................................
(дата на издаване)

(подпис на упълномощеното
длъжностно лице, издаващо
свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Изтрийте излишното.
Вж. Измененията на SOLAS от 1983 г. (MSC.6
(48), приложими към корабите, построени на
или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г.,
в случай че има частично закрита спасителна
лодка (лодки) на борда.
6
Посочете датата на изтичане, както е определено
от Администрацията, в съответствие с Правило
I/14(a) на конвенцията. Денят и месецът от тази
дата съответстват на годишната дата, определена
в Правило I/2(n) на конвенцията, освен ако не
бъде изменена в съответствие с Правило I/14(h).
4

ВЕСТНИК

Одобрение за удължаване на свидетелство
то, ако е валидно за по-малко от 5 години,
когато се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство се
приема за валидно в съответствие с Правило
I/14(c) на конвенцията до ..................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

5

Одобрение за годишни и периодични прегледи
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно
Правило I/8 на конвенцията, е установено, че
корабът отговаря на съответните изисквания
на конвенцията.
Годишен прег Подпис: ...........................................
лед: ................... (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен/меж- Подпис: ...........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване
е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изиск
вания на конвенцията и това свидетелство в
съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията
се приема за валидно до ..........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на
свидетелството до достигане на пристани
щето на прегледа или за гратисен период, в
който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило
I/14(e)/I/14(f) 4 на конвенцията се приема като
валидно до ...............................................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Годишен/меж- Подпис: ...........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен прег Подпис: ...........................................
лед:
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ................................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Годишен/междинен преглед съгласно Пра
вило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА, че при годишен/междинен преглед4 в
съответствие с Правило I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните
изисквания на конвенцията.
Подпис: ...................................................................
(подпис на оторизираното лице)

Място: ......................................................................
Дата: ........................................................................
(печат или клеймо на издаващия орган според
случая)

4

Изтрийте ненужното.
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4

Изтрийте ненужното.

Одобрение за удължаване датата на го
дишнината, когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията
датата на новата годишнина е .........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията
датата на новата годишнина е .......................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)
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ДЪРЖАВЕН

ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА РАДИОСРЕДСТВАТА ЗА ТО
ВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
РАДИОСРЕДСТВАТА НА ТОВАРЕН КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на
оборудването за радиосредствата на товарен
кораб (формуляр R)
(Официален печат)

(Държава)

Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖ Д У Н А РОДН АТА КОНВЕНЦИ Я ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола
от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
....................................................................................
(име на държавата)

От .............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба16
Име на кораба ...........................................................
Отличителен номер или букви ...........................
Пристанище на регистрация .................................
Бруто тонаж ...........................................................
Морски зони, в които корабът е сертифициран
да плава (Правило IV/2) ……….....................…….
ИМО номер2 .............................................................
Дата, на която корабът е бил заложен на
кил или е на подобен етап на строителство, или, когато е приложимо, дата, на
която е извършено преобразуване или
значителна промяна или изменение на
кораба .............................................................
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/9
на конвенцията.
2. Че прегледът показва следното:
2.1 корабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на радиооборудването;
2.2 функционирането на радиосредствата,
използвани в спасителните средства, отговаря на изискванията на конвенцията.
3. Издадено е/не е 3 издадено свидетелство
за освобождаване.
Това свидетелство е валидно до ................
.................................................................................4
предмет на периодични прегледи в съответствие с Правило I/9 на конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на който се
основава това свидетелство: .............................
(дд/мм/гггг)

Издаден на: ................................................................
(място на издаване на свидетелството)

Данните за кораба могат да бъдат поставени
и хоризонтално в кутии.
2
В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от
Организацията с Резолюция А.600(15).
1
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С Т Р. 2 7

....................................................................................
(дата на издаване)

(подпис на упълномощеното
длъжностно лице, издаващо
свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган според случая)
Изтрийте ненужното.
Посочете датата на изтичане, както е определено от Администрацията, в съответствие с
Правило I/14(a) на конвенцията. Денят и месецът
от тази дата съответстват на годишната дата,
определена в Правило I/2(n) на конвенцията,
освен ако не бъде изменена в съответствие с
Правило I/14(h).
3
4

Одобрение за периодични прегледи
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно
Правило I/9 на конвенцията, е установено, че
корабът отговаря на съответните изисквания
на конвенцията.
Периодичен
Подпис: ..........................................
преглед: .......... (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Периодичен
Подпис: ..........................................
преглед: .......... (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Периодичен
Подпис: ..........................................
преглед: .......... (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Периодичен
Подпис: ..........................................
преглед: .......... (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Периодичен преглед съгласно Правило I/14(h)
(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при периодични я преглед в
съответствие с Правило I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните
изисквания на конвенцията.
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Одобрение за удължаване на свидетелство
то, ако е валидно за по-малко от 5 години,
когато се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство се
приема за валидно в съответствие с Правило
I/14(c) на конвенцията до ..................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване
е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство в
съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията
се приема за валидно до ....................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на
свидетелството до пристигане на пристани
щето на прегледа или за гратисен период, в
който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило
I/14(e)/I/14(f)3 на конвенцията се приема като
валидно до .............................................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)
3

Изтрийте ненужното.

Одобрение за удължаване датата на го
дишнината, когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията
датата на новата годишнина е .........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Съгласно Правило I/14(h) на конвенцията
датата на новата годишнина е .........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

ВЕСТНИК
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ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ТОВАРЕН КОРАБ
Това свидетелство се допълва от опис на
оборудването за безопасност на товарен кораб
(формуляр С)
(Официален печат)

(Държава)

Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖ Д У Н А РОДН АТА КОНВЕНЦИ Я ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола
от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
....................................................................................
(име на държавата)

От .............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба17
Име на кораба ..........................................................
Отличителен номер или букви ...........................
Пристанище на регистрация ...............................
Бруто тонаж .............................................................
Пълна товароподемност на кораба (метрични
тона)28........................................................................
Дължина на кораба (Правило III/3.12)
Морски зони, в които корабът е сертифициран
да плава (Правило IV/2) ……………........................
ИМО номер39.............................................................
Вид на кораба 4
Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Танкер химикаловоз
Танкер за превоз на втечнен природен газ
Товарен кораб, различен от който и да
е от горните
Дата на строеж:
Дата на строителния договор ...................
Дата, на която корабът е бил заложен на
кил или е на подобен етап на строителство ...................................................................
Дата на доставка ...........................................
Дата, на която е извършено преобразуване
или значителна промяна или изменение
на кораба (когато е приложимо) .................
Всички приложими дати се попълват.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
1. Корабът е бил прегледан в съответствие
с изискванията на правила I/8, I/9, I/10
от конвенцията.
2. Прегледът показва следното:
2.1 с ъстоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са определени в Правило I/10, е задоволително
Данните за кораба могат да бъдат поставени
и хоризонтално в кутии.
2
Само за нефтени танкери, танкери химикаловози
и танкери за превоз на втечнен природен газ.
3
В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от
Организацията с Резолюция А.600(15).
4
Изтрийте ненужното.
1
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2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

3.
4.

ДЪРЖАВЕН

и корабът отговаря на съответните
изисквания на глава II-1 и глава II-2
от конвенци ята (различни от тези,
отнасящи се до системите и уредите
за пожарна безопасност и аварийните
планове за борба с пожарите);
последните две инспекции на външната
страна на дъното на кораба се проведоха
на ............ и ........................ (дати);
корабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на структурната противопожарна защита, системите и уредите за пожарна безопасност и аварийните планове за борба с
пожарите;
с пасителните средства и оборудването
на спасителните лодки, спасителните
плотове и дежурни спасителни лодки са
предоставени в съответствие с изиск
ванията на конвенцията;
к ораб ът е о б ору д ва н с л и номе т ен
апарат и радиосредства, използвани в
спасителни средства, в съответствие с
изискванията на конвенцията;
корабът отговаря на изискванията на
конвенцията по отношение на радиооборудването;
ф ункционирането на радиосредствата,
използвани в спасителните устройства,
отговаря на изискванията на конвенцията;
корабът е спазил изискванията на конвенцията по отношение на корабното
навигационно оборудване, средствата
за качване на пилоти и морските публикации;
корабът е снабден със светлини, форми,
средства за звукови сигнали и средства
за подаване на сигнали за бедствие в
съответствие с изискванията на конвенцията и действащите международни
правила за предпазване от сблъскване
на море;
в ъв всички останали отношения корабът е спазил съответните изисквания
на конвенцията;
корабът е бил/не е бил 4 подложен на
алтернативни конструкции и съоръжения съгласно Правило (а) II-1/55/II-2/17/
III/38 4 от конвенцията;
Документ за одобрение на алтернативни
конструкции и съоръжения за машини
и електрически инсталации/противопожарна защита/спасителни средства
и съоръжения 4 е/не е 4 приложен към
това свидетелство;
Корабът опери ра в съо т вет ст вие с
Правило III/26.1.1.1 5 в рамките на търговската зона ..........
Свидетелство за освобождаване е/не е 4
издадено.

Изтрийте ненужното.
Вж. Измененията на SOLAS от 1983 г. (MSC.6
(48), приложими към корабите, построени на
или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г.,
в случай че използват частично затворена спасителна лодка (лодки) на борда.
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Това свидетелство е валидно до ......................
................................................................................. 6
и е предмет на годишни, междинни и периодични прегледи на външната страна на дъното
на кораба в съответствие с правила I/8, I/9,
I/10 от конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на който
се основава това свидетелство: ........................
(дд/мм/гггг)

Издадено на ..............................................................
(място на издаване на свидетелството)

.....................................................................................
(дата на издаване)

(подпис на упълномощеното
длъжностно лице,
издаващо свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган според
случая)

Посочете датата на изтичане, както е определено от Администрацията, в съответствие с
Правило I/14(a) на Конвенцията. Денят и месецът
от тази дата съответстват на годишната дата,
определена в Правило I/2(n) на конвенцията,
освен ако не бъде изменена в съответствие с
Правило I/14(h).
6

Одобрение за годишни и междинни прегледи,
отнасящи се до структурата, машините и
оборудването, посочени в точка 2.1 от това
свидетелство
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно
Правило I/10 от конвенцията, е установено, че
корабът отговаря на съответните изисквания
на конвенцията.
Годишен пре- Подпис: ..........................................
глед: ................... (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен/меж- Подпис: ..........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен/меж- Подпис: ..........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен пре- Подпис: ..........................................
глед:
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

4
5

4

Изтрийте ненужното.

С Т Р.
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Годишен/междинен преглед съгласно Пра
вило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА, че при годишния/междинния преглед 4 в съответствие с Правило I/14(h)(iii)
на конвенцията този кораб е отговарял на
съответните изисквания на конвенцията.
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение за инс пекции на външната
страна на дъното на кораба7
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА, че по време на инспекция, изисквана
съгласно Правило I/10 от конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните
изисквания на конвенцията.
Първа
инспекция:

Втора
инспекция:

Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Годишен пре- Подпис: ..........................................
глед:
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Изтрийте ненужното.
Могат да бъдат предвидени допълнителни
проверки.
4
7

Годишен/периодичен преглед съгласно Пра
вило I/14(h)(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА, че при годишния/периодичния 4
преглед в съответствие с правила I/8 и I/14(h)
(iii) на конвенцията този кораб е отговарял
на съответните изисквания на конвенцията.
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение за периодични прегледи, свързани
с радиосредства, посочени в точки 2.6 и 2.7
от това свидетелство
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно Правило I/9 от конвенцията, корабът е
отговарял на съответните изиск вани я на
конвенцията.

Одобрение за годишни и периодични прегледи,
свързани със спасителните средства и друго
оборудване, посочени в точки 2.3, 2.4, 2.5, 2.8
и 2.9 от това свидетелство
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВА , че при преглед, изискван съгласно
Правило I/8 от конвенцията, е установено, че
корабът отговаря на съответните изисквания
на конвенцията.
Годишен пре- Подпис: ..........................................
глед: ................... (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен/меж- Подпис: ..........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
Годишен/меж- Подпис: ..........................................
динен4 преглед: (подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)
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Периодичен
преглед:

Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Периодичен
преглед:

Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Периодичен
преглед:

Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Периодичен
преглед:

Подпис: ..........................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ............................................
Дата: ...............................................
(печат или клеймо на издава
щия орган според случая)

Изтрийте ненужното.
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Периодичен преглед съгласно Правило I/14(h)
(iii)
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА, че при периодичен преглед в съответствие с правила I/9 и I/14(h)(iii) на конвенцията този кораб е отговарял на съответните
изисквания на конвенцията.
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение за удължаване на свидетелство
то, ако е валидно за по-малко от 5 години,
когато се прилага Правило I/14(c)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство се
приема за валидно в съответствие с Правило
I/14(c) на конвенцията до ..................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване
е завършен и се прилага Правило I/14(d)
Корабът отговаря на съответните изисквания на конвенцията и това свидетелство
в съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията се приема за валидно до ........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на
свидетелството до пристигане на пристани
щето на прегледа или за гратисен период, в
който се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
Свидетелството в съответствие с Правило
I/14(e)/I/14(f) 4 от конвенцията се приема като
валидно до ....................................................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)
4

Изтрийте ненужното.

Одобрение за удължаване датата на го
дишнината, когато се прилага Правило I/14(h)
Съгласно Правило I/14(h) от конвенцията
датата на новата годишнина е ..........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)
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Съгласно Правило I/14(h) от конвенцията
датата на новата годишнина е ..........................
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
(Официален печат)

(Държава)

Издава се съгласно разпоредбите на
МЕЖ Д У Н А РОДН АТА КОНВЕНЦИ Я ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
НА МОРЕ ОТ 1974 Г., изменена с Протокола
от 1988 г. към нея
по оправомощаване от Правителството на
...................................................................................
(име на държавата)

От .............................................................................
(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба110
Име на кораба .........................................................
Отличителен номер или букви ...........................
Пристанище на регистрация ..............................
Бруто тонаж ............................................................
ИМО номер2 ............................................................
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ УДОСТО
ВЕРЯВА:
Това, че съгласно правомощията, предоставени
от правило ...................................... към конвенцията, корабът е освободен от изискванията
.................................... на конвенцията.
Условия, ако има такива, при които е издадено
свидетелството за освобождаване: ...................
...................................................................................
Плавания, ако има такива, за които се издава
свидетелството за освобождаване: ...................
.....................................................................................
Това свидетелство е валидно до ......................
..................................................................................,
прина длеж и к ъм ………………………………………….
свидетелство, към което това свидетелство е
приложено, оставащо валидно.
Издадено на ...............................................................
(място на издаване на свидетелството)

....................................................................................
(дата на издаване)

(подпис на упълномощеното
длъжностно лице,
издаващо свидетелството)
(печат или клеймо на издаващия орган според
случая)

Данните за кораба могат да бъдат поставени
и хоризонтално в кутии.
2
В съответствие със схемата на ИМО за идентификационни номера на кораби, приета от
Организацията с Резолюция А.600(15).
1
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Одобрение за удължаване на свидетелството,
ако е валидно за по-малко от 5 години, когато
се прилага Правило I/14(c)
В съответствие с Правило I/14(c) на конвенцията това свидетелство се приема за валидно
до ..............................................................................,
предмет на .............................................................
свидетелство, към което е приложено това
свидетелство, като остава валидно.
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение, когато прегледът за подновяване
е завършен и се прилага Правило I/14(d)
В съответствие с Правило I/14(d) на конвенцията това свидетелство се приема за валидно
до .............................................................................,
предмет на .............................................................
свидетелство, към което е приложено това
свидетелство, като остава валидно.
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)

Одобрение за удължаване валидността на сви
детелството до пристигане на пристанището
на прегледа или за гратисен период, в който
се прилага Правило I/14(e) или I/14(f)
В съответствие с Правило I/14(e)/I/14(f)3 на
конвенцията това свидетелство се приема за
валидно до ................................................................,
предмет на .............................................................
свидетелство, към което е приложено това
свидетелство, като остава валидно.
Подпис: .............................................
(подпис на оторизираното лице)
Място: ................................................
Дата: ..................................................
(печат или клеймо на издаващия
орган според случая)
Изтрийте ненужното.
9647
3

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.386(94) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 ноември 2014 г.
В сила за Република България от 1 януари
2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
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Като припомня също така член VIII, буква
b) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от
1974 г. („конвенцията“) относно процедурата
за изменение, приложима към Анекса към
конвенцията, различна от разпоредбите на
глава I,
Като признава необходимостта от осигуряване на задължителна рамка за корабите,
опериращи в полярни води, поради допълнителните изисквания към корабите, техните
системи и експлоатация, които надхвърлят
съществуващите изисквания на конвенцията
и други съответни обвързващи инструменти
на ИМО,
Като отбелязва Резолюция MSC.385(94), с
която Комитетът прие Международен кодекс
за кораби, опериращи в полярните води (Полярен кодекс), по отношение на разпоредбите
за безопасност,
Като отбелязва също, че Комитетът по
опазване на морската среда на шестдесет и
седмата си сесия одобри с оглед приемането
на шестдесет и осмата си сесия изменения
на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973,
изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL
73/78), и също така разгледа за приемане
разпоредбите, касаещи опазване на околната
среда на Полярния кодекс,
Като отбелязва предложените изменения
на конвенцията с цел разпоредбите, касаещи
безопасността на Полярния кодекс, да станат
задължителни,
Като взе предвид измененията на конвенцията на своята деветдесет и четвърта сесия,
предложени и разпространени в съответствие с
член VIII, буква b), подточка i), както следва,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) на конвенцията изменения на
конвенцията, текстът на които е изложен в
Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) на
конвенцията, че посочените изменения се
считат за приети на 1 юли 2016 г., освен ако
преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства по конвенцията
или договарящите се правителства, чийто
комбиниран търговски флот представлява
не по-малко от 50 % от брутo тонажa на
световния търговски флот, са информирали
Генералния секретар на Организацията за
своите възражения срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства
по конвенцията да констатират, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii),
точка 2 на конвенцията промените влизат в
сила на 1 януари 2017 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе;
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4. Изисква Генералният секретар за целите на член VIII, буква b), подточка v) на
конвенцията да предаде заверени копия от
тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението към нея,
на всички договарящи се правителства по
конвенцията;
5. Изисква Генералният секретар също да
подава копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете на Организацията,
които не са договарящи се правителства по
конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г.
След глава XIII се добавя нова глава XIV,
както следва:
„ГЛАВА XIV
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИТЕ,
ОПЕРИРАЩИ В ПОЛЯРНИ ВОДИ
Правило 1 – Определения
За целите на тази глава:
1 „Полярен кодекс“ означава Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни
води, състоящ се от въведение и части I-A и
II-A и части I-B и II-B, приети с Резолюция
MSC.385(94) и от Комитета по опазване на
морската среда така, както може да бъде
изменен, при условие че:
1. измененията на свързаните с безопасността разпоредби от въведението и на част
I-A на Полярния кодекс се приемат, влизат в
сила и започват да действат в съответствие с
разпоредбите на член VIII на тази конвенция
относно процедурите за изменение, приложими
към Приложението, различно от глава I; и
2. измененията на част I-Б на Полярния
кодекс се приемат от Комитета по морска
безопасност в съответствие с процедурния
му правилник.
2 „Антарктическа зона“ означава морската
зона на юг от ширина 60° S.
3 „Арктически води“ са онези води, разположени северно от линия географска ширина
58°00.0 N и географска дължина 042°00.0 W
до географска ширина 64°37.0 N, географска
дължина 035°27.0° W и оттам от румбова линия
до географска ширина 67°03.9 N, географска
дължина 026°33.4 W и оттам от румбова линия
до географска ширина 70°49.56 N и географска дължина 008°59.61 (Sørkapp, Jan Mayen) и
от южния бряг на Jan Mayen до 73°31'.6 N и
019°01'.0 E от остров Bjørnøya и оттам по дъгата на големия кръг до географска ширина
68°38.29 N и географска дължина 043°23.08 E
(Cap Kanin Nos) и следователно от северния
бряг на Азиатския континент на изток до
Беринговия проток и оттам от Беринговия
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проток на запад до географска ширина 60° N
до Il'pyrskiy и след 60-ия северен паралел на
изток до и включително протока Etolin и оттам
от северния бряг на Северноамериканския
континент на юг до географска ширина 60° N
и оттам на изток по продължение на паралела
с географска ширина 60° N до географска ширина 056°37.1° W и оттам до географска ширина
58°00.0° N, географска дължина 042°00.0° W.
4 „Полярни води“ означават водите на
Арктика и/или района на Антарктика.
5 „Построен кораб“ означава кораб, чийто
кил е поставен или който е на подобен етап
на строителството.
6 „На подобен етап“ на строителство означава етап, при който:
1. започва строителството, идентифицирано
с конкретен кораб; и
2. е започнал монтажът на този кораб,
включващ най-малко 50 тона или 1 % от
изчислената маса на всички структурни материали, което от двете е по-малко.
Правило 2 – Приложение
1 Освен ако изрично не е предвидено друго,
тази глава се прилага за експлоатационните
кораби в полярните води, сертифицирани в
съответствие с глава I.
2 Корабите, построени преди 1 януари
2017 г., трябва да отговарят на съответните
изисквания на Полярния кодекс при първия
междинен или подновителен преглед в зависимост от това кое от двете възниква първо
след 1 януари 2018 г.
3 При прилагането на част I-A от Полярния кодекс внимателно трябва да се разгледат допълнителните указания в част I-B на
Полярния кодекс.
4 Тази глава не се прилага за кораби, използвани за нетърговска цел, притежавани
или експлоатирани от договарящо се правителство. Въпреки това кораби, притежавани
или експлоатирани от договарящо се правителство, временно използвани с нетърговска
цел, трябва да се насърчават да действат по
начин, съответстващ, доколкото това е разумно и осъществимо, с тази глава.
5 Нищо в тази глава не засяга правата или
задълженията на държавите, произтичащи от
международното право.
Правило 3 – Изисквания за корабите, за
които се прилага тази глава
1 Корабите, за които се отнася тази глава,
трябва да отговарят на изискванията, свързани с разпоредбите относно безопасността,
посочени във въведението, и с част I-А на
Полярния кодекс, и трябва да отговарят в
допълнение на изискванията на правила I/7,
I/8, I/9 и I/10 в зависимост от случая и да
бъдат проучени и сертифицирани, както е
предвидено в този Кодекс.
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2 Кораби, за които се прилага тази глава,
притежаващи свидетелство, издадено съгласно
разпоредбите на точка 1, трябва да подлежат
на контрола, установен с правила I/19 и XI1/4. За тази цел тези свидетелства се третират
като свидетелство, издадено съгласно Правило
I/12 или I/13.
Правило 4 – Алтернативен дизайн и
разположение
1 Целта на това правило е да предостави
методология за алтернативен дизайн и разположение за конструкцията, машините и
електрическите инсталации, противопожарната безопасност и спасителните средства и
оборудване.
2 Структурни съоръжения, машини и електрически инсталации, проектиране на мерки
и средства за противопожарна безопасност,
както и спасителни средства и съоръжения
могат да се отк лон яват от предписаните
изисквания, определени в глави 3, 6, 7 и 8
на Полярния кодекс, при условие че алтернативните дизайн и разположения отговарят
на целта и функционалните изисквания и
осигуряват еквивалентно ниво на безопасност
спрямо изискванията, посочени в тези глави.
3 Когато а лтернативните дизайни или
разположение се отклоняват от предписаните
изисквания на глави 3, 6, 7 и 8 на Полярния
кодекс, техническият анализ, оценката и одоб
рението на проекта и договореностите ще се
извършват на базата на насоките, одобрени
от Организацията.
4 Всек и а л т ернат и вен п роек т и л и устройство, отклоняващо се от предписаните
изисквания, трябва да се отрази в Свидетелство за кораб, опериращ в полярни води, и в
Оперативното ръководство за експлоатация на
кораба, както се изисква от Полярния кодекс,
като също така се определят техническите и
оперативните мерки и условията за допустимото отклонение.“
9648

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.392(95) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 11 юни 2015 г. В сила
за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) на
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква
b), подточка vi), точка 2 на Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г. (наричана по-нататък за
краткост „конвенцията“) относно процедури-
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те за промяна, приложими към Анекса към
конвенцията, различна от разпоредбите на
глава I,
Като взе предвид на своята деветдесет
и пета сесия измененията на конвенцията,
предложени и разпространени в съответствие
с член VIII, буква b), подточка i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), подточка iv) на конвенцията изменения на
конвенцията, текстът на които е изложен в
Приложение към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) на
конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 юли 2016 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
се правителства по конвенцията или договарящите се правителства, чийто обединен
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от брутo тонажa на световния търговски
флот, са уведомили Генералния секретар за
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), точка 2 на конвенция
та измененията влизат в сила на 1 януари
2017 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v)
на конвенцията да изпрати заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, до всички
договарящи се правителства по конвенцията; и
5. Изисква Генералният секретар да изпрати
копия от резолюцията и нейното Приложение
до членовете на Организацията, които не са
договарящи се правителства по конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
Г Л А В А I I-1
СТРОИТЕЛСТВО – СТРУКТУРА, РАЗПРЕДЕ
ЛЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ, МАШИНИ И ЕЛЕК
ТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
ЧАСТ 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 2 – Определения
1 След съществуващата точка 28 се добавят
новите точки 29 и 30:
„29 Кодекс IGF е Международният кодекс
за безопасност на кораби, използващи газове
или други горива с ниска температура на възпламеняване, приет от Комитета по морска
безопасност на Организацията с Резолюция
MSC.391(95), както може да бъде изменен от
Организацията, при условие че такива из-
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менения се приемат, влизат в сила и стават
ефективни в съответствие с разпоредбите на
член VIII на тази конвенция относно процедурите за изменение, приложими към Анекса,
различни от глава I.
30 Гориво с ниска температура на възпламеняване означава газово или течно гориво,
имащо по-ниска точка на възпламеняване,
отколкото е разрешено по силата на Правило
II-2/4.2.1.1.“
ЧАСТ Е
АЛТЕРНАТИВНИ КОНСТРУКЦИИ
И СЪОРЪЖЕНИЯ
Правило 55 – Алтернативни конструкции и
съоръжения
2 Съществуващите точки от 1 до 3 се заменят със следното:
„1 Цел
Целта на това правило е да предостави
методология за алтернативно проектиране
и устройство на машини, електрически инсталации и системи за съхранение и разпределение на гориво с ниска температура на
възпламеняване.
2 Общи положения
2.1 Машини, електрически инсталации и
хранилища на гориво с ниска температура на
запалване и проектирането и устройствата на
разпределителните системи могат да се отклоняват от изискванията, посочени в части C,
D, E или G, при условие че алтернативните
конструкции и механизми отговарят на целите
на съответните изисквания и осигуряват еквивалентно ниво на безопасност по отношение
на тази глава.
2.2 Когато алтернативните конструкции
и съоръжения се отклоняват от съответните
изискванията на части C, D, E или G, ще се
извършва инженерен анализ, оценка и одоб
рение на конструкциите и съоръженията в
съответствие с това правило.
3 Инженерни анализи
Инженерният анализ се изготвя и предоставя на Администрацията въз основа на
насоките, разработени от Организацията, и
включва като минимум следните елементи:
1. определяне на вида на кораба, машините, електрическите инсталации, системите
за съхранение и разпределение на горивото
с ниска температура на възпламеняване и
съответните пространства;
2. идентифициране на предписаното(ите)
изисквания, на които машините, електрическите инсталации и системите за съхранение
и разпределение на горивото с ниска температура на възпламеняване не отговарят;
3. определяне на причината, поради която предложеният проект не отговаря на
предписаните изисквания, подкрепени от
съответствие с други признати инженерни
или индустриални стандарти;
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4. определяне на критериите за ефективност на кораба, машините, електрическата
инсталация, системата за съхранение и разпределение на горивото с ниска температура
на възп ламен яване и ли съот вет ното/и те
пространство/а, за което/които се отнася
съответното предписано(и) предписание(я):
1. критериите за изпълнение трябва
да осигуряват ниво на безопасност не
по-ниско от съответните предписани
изисквания, съдържащи се в части C,
D, E или G; и
2. критериите за изпълнение трябва
да бъдат количествено определими и
измерими;
5. подробно описание на алтернативните
конструкции и съоръжения, включително
списък на предположенията, използвани при
проектирането, и всички предложени оперативни ограничения или условия;
6. техническа обосновка, доказваща, че
алтернативната конструкция и механизми
отговарят на критериите за безопасност; и
7. оценка на риска въз основа на установяване на потенциалните грешки и опасностите,
свързани с предложението.“
3 Новата част G се добавя след съществуващата част F, както следва:
„ЧАСТ G
КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГОРИВА С НИСКА
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ
Правило 56 – Приложение
1 С изключение на случаите, предвидени в
точки 4 и 5, тази част се прилага за корабите,
използващи горива с ниска температура на
възпламеняване:
1. за които договорът за строителство е с
дата на или след 1 януари 2017 г.;
2. при липса на договор за строителство,
чийто кил е поставен или които са на подобен
етап на строителство на или след 1 юли 2017 г .;
или
3. доставката на които е на или след
1 януари 2021 г.
Такива кораби, използващи горива с ниска
температура на запалване, трябва да отговарят
на изискванията на тази част в допълнение
към всички други приложими изисквания на
тези правила.
2 С изключение на случаите, предвидени
в точки 4 и 5, кораби независимо от датата
на строежа, включително построените преди
1 януари 2009 г., които преминават към използване на горива с ниска температура на
възпламеняване на или след 1 януари 2017 г.,
се третират като кораби, използващи горивата
с ниска температура на запалване към датата
на започване на такова преобразуване.
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3 С изключение на предвиденото в точки 4
и 5 кораб, използващ горива с ниска температура на възпламеняване, независимо от датата
на строеж, включително построените преди
1 януари 2009 г., който на или след 1 януари
2017 г. започва да използва горива с ниска
температура на възпламеняване, различни от
онези, които първоначално са одобрени да се
използват преди 1 януари 2017 г., се третира
като кораб, използващ горива с ниска степен
на запалване към датата на започване на това
начинание.
4 Тази част не се прилага за танкери, превозващи газ, както са определени в Правило
VII/11.2:
1. които използват своите товари като
гориво и отговарят на изискванията на
Кодекса IGC, както е определен в Правило VII/11.1; или
2. използване на други газове с ниска
точка на запалване при условие, че конструкциите и механизмите на системите
за съхранение и пренос на гориво за
такива газообразни горива отговарят
на изискванията на Кодекса на IGC за
газ като товар.
5 Тази част не се прилага за кораби, притежавани или експлоатирани от договарящо
се правителство и използвани засега само за
държавни нетърговски цели. Въпреки това
кораби, притежавани или експлоатирани от
договарящо се правителство и използвани
засега само за държавни нетърговски цели, се
приканват да функционират по начин, съвместим, доколкото това е разумно и практично,
с тази част.
Прави ло 57 – Изиск вани я к ъм кораби т е,
използващи горива с ниска температура на
възпламеняване
С изключение на предвиденото в правила
56.4 и 56.5 корабите, използващи горива с
ниска температура на запалване, трябва да
отговарят на изискванията на Кодекса IGF.“
Г Л А В А I I-2
СТРОИТЕЛСТВО – ЗАЩИТА, ОТКРИВАНЕ И
ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ
ЧАСТ Б
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ
И ЕКСПЛОЗИИ
Правило 4 – Вероятност за запалване
4 В точка 2.1.3.4 думата „и“ се заличава.
5 В точка 2.1 съществуващата точка 4. се
заменя със следното:
„4. в товарните кораби, за които не е
прилож има част G на глава II-1,
използването на нефтено гориво с
по-ниска точка на възпламеняване,
отколкото е посочено в точка 2.1.1,
например суров нефт, може да бъде
разрешено, при условие че това гориво
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не се съхранява в машинно отделение
и подлежи на одобрение от Администрацията на пълната инсталация; и
5. н а кораби, за които се прилага част
G на глава II-1, е разрешено използването на гориво, което има точка
на възпламеняване, по-ниска от посочената в точка 2.1.1.“
6 В края на съществуващата точка 5.3.2.2
се добавя следното изречение:
„За танкери, пост роени на или след
1 януари 2017 г., всяка изолация трябва да
позволява преминаването на големи обеми от смеси от пари, въздух или инертен
газ по време на натоварване на товара
и баласта или по време на заустване в
съответствие с Правило 11.6.1.2.“
ЧАСТ В
ОВЛАДЯВАНЕ НА ОГЪНЯ
Правило 11 – Структурна цялост
7 В края на съществуващата точка 6.2 се
добавя следното изречение:
„За танкери, пост роени на или след
1 януари 2017 г., отворите трябва да бъдат
разположени в съответствие с Правило
4.5.3.4.1.“
8 В точка 6.3.2 се добавя следният текст
между първото и второто изречение:
„В допълнение за танкери, построени
на или след 1 януари 2017 г., вторичните
средства трябва да са в състояние да предотвратяват свръхналягане или недостатъчно налягане в случай на повреда или
непреднамерено затваряне на средствата
за изолиране, изисквани според Правило
4.5.3.2.2.“
ЧАСТ G
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Правило 20 – Защита на превозни средства,
специални категории и ро-ро помещения
9 Съществуващата точка 3.1.2 се заменя
със следното:
„3.1.2 Изпълнение на вентилационните
системи
3.1.2.1 В пътническите кораби вентилационната система за електроенергия трябва
да бъде отделена от другите вентилационни
системи. Вентилационната система за ел. захранване трябва да достига поне параметрите,
изисквани в точка 3.1.1, по всяко време, когато
превозни средства са в такива пространства,
освен когато има система за контрол на качеството на въздуха в съответствие с точка
3.1.2.4. Вентилационни канали, обслужващи
такива товарни помещения, които могат да
бъдат ефективно запечатани, се разделят за
всяко такова пространство. Системата трябва да може да бъде управлявана от позиция
извън тези пространства.
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3.1.2.2 В товарните кораби вентилационните
уреди нормално трябва да работят непрекъснато и да достигат поне параметрите на въздуха, изисквани съгласно точка 3.1.1, когато
превозните средства се намират на борда,
освен когато системата за контрол на качеството на въздуха в съответствие с точка 3.1.2.4
е предоставена. Когато това е практически
невъзможно, те се експлоатират за ограничен
период от време всеки ден, когато времето
позволява, и за всеки случай за разумен период преди отплаване, след което трябва да се
провери дали мястото на ро-ро помещенията
или на помещенията за превозни средства
е обезгазено. За тази цел се превозват един
или повече преносими уреди за откриване на
горими газове. Системата трябва да е напълно
отделна от другите вентилационни системи.
Вентилационните канали, обслужващи ро-ро
или помещенията за превозни средства, трябва
да могат да бъдат ефективно запечатани за
всяко товарно пространство. Системата трябва
да може да се управлява от място извън тези
пространства.
3.1.2.3 Вентилационната система трябва да е
такава, че да предотвратява разслояването на
въздуха и образуването на въздушни джобове.
3.1.2.4 За всички кораби, където е осигурена система за контрол на качеството на
въздуха въз основа на насоките, разработени
от Организацията, вентилационната система
може да работи при понижен брой обмени на
въздуха и/или намалено количество вентилация. Този допуск не се отнася за помещения,
за които се изисква най-малко десетократна
обмяна на въздуха на час съгласно точка
3.2.2 от това правило, и помещения, предмет
на разпоредбите на правила 19.3.4.1 и 20-1.“
ДОПЪЛНЕНИЕ
СВИДЕТЕЛСТВА
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ
10 Следната нова точка 2.2 се добавя след
съществуващата точка 2.1:
„2.2 корабът отговаря на част G на глава
II-1 на конвенцията, като използва
................... за гориво/N.A.“
11 Съществуващите точки от 2.2 до 2.11 се
преномерират съответно.
ФОРМУЛЯР НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
12 Съществуващата точка 2 се заменя със
следното:
„2. Прегледът показа, че:
1. състоянието на конструкцията,
машините и оборудването, както
са определени в горепосоченото
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правило, е задоволително и корабът
е в съответствие с изискванията
на глави II-1 и II-2 на конвенцията
(различни от тези, отнасящи се до
системите и у редите за пожарна
безопасност и планове за противопожарна защита); и
2. корабът отговаря на част G на глава
II-1 на конвенцията, като използва
....... за гориво/N.A.“

Изменения към Протокола от 1978 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с
измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.394(95) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 11 юни 2015 г. В сила
за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква б) на
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква b)
на Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана по-нататък за краткост „конвенцията“)
и член II на Протокола от 1978 г. относно
конвенцията (наричан по-нататък за краткост
„Протокола SOLAS от 1978 г.) относно процедурите за промяна на Протокола SOLAS
от 1978 г.,
Като взе предвид на своята деветдесет и
пета сесия измененията на Протокола SOLAS
от 1988 г., предложени и разпространени в
съответствие с член VIII, буква b), подточка
i) на конвенцията и член II на Протокола
SOLAS от 1978 г.,
1. Приема в съответствие с член VIII,
буква b), подточка iv) на конвенцията и член
II на Протокола SOLAS от 1978 г. изменения
на допълнението към Анекса към Протокола
SOLAS от 1978 г., текстът на които е изложен
в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка iv), точка 2, буква bb) на
конвенцията и член II на Протокола SOLAS
от 1978 г., че измененията се считат за приети
на 1 юли 2016 г., освен ако преди тази дата
повече от една трета от страните по Протокола
SOLAS от 1978 г. или страни, чийто обединен
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от брутo тонажa на световния търговски
флот, са информирали за своите възражения
срещу поправките;
3. Приканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), точка 2 на конвенцията и член II на Протокола SOLAS от 1978 г.
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измененията влизат в сила на 1 януари 2017 г.
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) на
конвенцията и член II на Протокола SOLAS
от 1978 г. да изпрати заверени копия от тази
резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, до всички страни
по Протокола SOLAS от 1978 г.;
5. Освен това изисква Генералният сек
ретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Протокола
SOLAS от 1978 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1978 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения на Анекса към
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Форма на Свидетелство за безопасност на
конструкцията за товарни кораби
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ
Съществуващата точка 2 се заменя със
следното:
„2 Този преглед показа, че:
1. с ъстоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са
определени в горепосоченото правило,
е задоволително и корабът отговаря
на съответните изисквания на глави
II-1 и II-2 на конвенцията (различни
от тези, отнасящи се до системите и
уредите за пожарна безопасност и противопожарните аварийни планове); и
2. корабът е спазил част G на глава II-1
на конвенцията, като използва .........
като гориво/N.A.“
9650

Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. с
измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.395(95) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 11 юни 2015 г. В сила
за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
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Като припомня също така член VIII, буква
b) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(„конвенцията“) и член VI на Протокола от
1988 г. относно Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. (Протокола SOLAS от 1988 г.) относно процедурата за изменение на Протокола
SOLAS от 1988 г.,
Като взе предвид измененията на Прот окола SOL AS о т 1988 г., п ред ложен и и
разпространени в съответствие с член VIII,
буква b), подточка i) на конвенцията и член
VI на Протокола SOLAS от 1988 г., на своята
деветдесет и пета сесия,
1. Приема в съответствие с член VIII,
буква b), подточка iv) на конвенцията и член
VI на Протокола SOLAS от 1988 г. изменения
на допълнението към Анекса към Протокола
SOLAS от 1988 г., текстът на които е изложен
в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vi), точка 2, буква bb) на
конвенцията и член VI на Протокола SOLAS
от 1988 г., че посочените изменения се считат
за приети на 1 юли 2016 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от страните
по Протокола SOLAS от 1988 г. или страните,
чийто комбиниран търговски флот представ
лява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на
световния търговски флот, са информирали
Генералния секретар за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), подточка vii), точка 2 на конвенцията и член VI на Протокола SOLAS от 1988 г.
измененията влизат в сила на 1 януари 2017 г.
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква от Генералния секретар за целите на член VIII, буква b), подточка v) на
конвенцията и член VI на Протокола SOLAS
от 1988 г. да предава заверени копия от тази
резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към нея, на всички
страни по Протокола SOLAS от 1988 г.; и
5. Изисква също от Генералния секретар
да предостави копия от тази резолюция и
Приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по Протокола
SOLAS от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. относно
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и допълнения в приложението към
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Изменения и допълнения в допълнението към
приложението към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г.
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ
1 Следната точка 2.2 се добавя след съществуващата точка 2.1:
„2.2 корабът е спазил част G от глава
II-1 на конвенцията използвайки ......... като
гориво/N.A.“
2 Съществуващите точки от 2.2 до 2.11 се
преномерират съответно.
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ
КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
КОНСТРУКЦИЯТА НА ТОВАРЕН КОРАБ
3 Съществуващата точка 2 се заменя със
следното:
„2. Прегледът показва, че:
1. състоянието на конструкцията, машините и оборудването, както са определени в
горепосоченото правило, е задоволително и
корабът спазва съответните изисквания на
глави II-1 и II-2 на конвенцията (различни
от тези, отнасящи се до системите и уредите
за пожарна безопасност и аварийни противопожарни планове за противопожарна
защита); и
2. корабът е спазил част G на глава II-1 на
конвенцията, като използва........... гориво/N.A.“
ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРНИТЕ КОРАБИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ТОВАРЕН КОРАБ
4 Следната точка 2.2 се добавя след съществуващата точка 2.1:
„2.2 корабът е спазил част G на глава
II-1 на конвенцията използвайки ………. като
гориво/N.A.“
5 Съществуващите точки от 2.2 до 2.12 се
преномерират съответно.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 26 октомври 2018 г.

за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2019 – 2023 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г. (Националната програма) за
следните мерки:
1. „Прест ру к т у ри ране и конверси я на
лозя“;
2. „Популяризиране в трети държави“;
3. „Инвестиции в предприятия“;
4. „Застраховане на реколтата“.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ
Чл. 2. (1) Изпълнителната агенци я по
лозата и виното (ИАЛВ) издава удостоверения за право на участие на кандидатите
за финансова помощ по мерките по чл. 1,
т. 1, 3 и 4.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛВ
утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване за
издаване на удостоверение по ал. 1. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за
подаване на документите в електронен вид.
Заповедта и документите се публикуват на
интернет страницата на ИАЛВ в срок до 1
работен ден от утвърждаването им.
(3) Служителите на териториалните звена
(ТЗ) на ИАЛВ подпомагат кандидатите за
финансова помощ по мерките от чл. 1, т. 1 и
4 при очертаването на площите, върху които
имат намерение да изпълняват една или повече дейности по мерките по чл. 1, т. 1 и 4.
(4) Изпълнителната агенция по лозата
и виното предоставя цифрови географски
данни за площите по ал. 3 на Държавен
фонд „Земеделие“ (ДФЗ), съвместими с Интегрираната система за администриране и
контрол съгласно чл. 61 на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
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отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/20 05 и (ЕО) № 485/20 08 на
Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013 на
Европейския парламент и на Съвета“.
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ определя със заповед периодите за прием
и бюджета за всеки прием по мерките по
чл. 1. Заповедта се публикува на интернет
страницата на ДФЗ в срок най-малко 30 дни
преди началото на съответния период на
прием. Издадената заповед може да бъде
изменена по реда на нейното издаване.
(2) Изпълнителни ят директор на ДФЗ
утвърждава образците на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова
помощ по мерките по чл. 1 и може да утвърди
условия и ред за подаване на документите в
електронен вид. Документите се публикуват
на интернет страницата на ДФЗ в срок до
един работен ден от утвърждаването им и
най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием.
(3) Периодите за прием по мерките по
чл. 1 се определят със заповедта по ал. 1
въз основа на взето решение от постоянната
работна група за управление на Националната програма по чл. 4, ал. 1.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ предоставя
финансова помощ на одобрените кандидати за подпомагане въз основа на сключен
договор. Помощта се предоставя в рамките
на определения по ал. 1 бюджет по всяка от
мерките по чл. 1.
(5) Контролът за изпълнението на проектите по мерките по чл. 1, за които е сключен
договор, се упражнява от ДФЗ.
(6) При наличие на разполагам бюджет
и въз основа на решение на постоянната
работна група изпълнителният директор на
ДФЗ определя със заповед бюджет и период за допълнителен прием на заявления за
подпомагане, които предвиждат финансиране
с авансово плащане за текущата финансова година.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието,
х ра н и т е и г ори т е с ъ с за повед оп редел я
постоянна работна група за управление на
Националната програма. В състава на работната група се включват представители на
Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ), ИАЛВ и ДФЗ. Постоянната
работна група в сътрудничество с неправителствените организации взема решения по
текущи въпроси и проблеми, възникнали
при прилагането на Националната програма, включително откриване на приеми по
отделните мерки, управление на бюджета и
неговото преразпределяне между мерките.
(2) Организацията и редът за работа на
постоянната работната група за управление
на Националната програма се определят със
заповедта по ал. 1.

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

Г л а в а

т р е т а

МЯРК А „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“
Раздел І
Дейности
Чл. 5. (1) По мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя“ се подпомагат следните
подмерки и дейности:
1. конверсия на сортовия състав на насажденията:
а) изкореняване;
б) засаждане;
в) изграждане на подпорна конструкция;
2. промяна на местонахождението на лозята:
а) изкореняване;
б) засаждане;
в) изграждане на подпорна конструкция;
3. подобряване на техниките за управление
на лозята:
а) изграждане на подземни колектори за
дренаж, шахти и канали за отводняване;
б) изграждане и/или реконструкция на
тераси;
в) изграждане на автоматизирани системи
за капково напояване;
г) смяна на подпорна конструкция;
д) изграждане на подпорна конструкция
на новосъздадени насаждения;
е) смяна на формировката.
(2) За дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 одобрените кандидати получават обезщетение
за загуба на доход в една от следните форми:
1. разрешение за едновременно отглеждане
на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване),
който не надвишава периода на валидност на
разрешенията за презасаждане (три години);
2. парично обезщетение, което компенсира
загубата на доходи в периода до встъпване
в плододаване на новосъздадените лозови
насаждения за определен период от време,
който не надвишава две последователни винарски години, с цел полагане на грижи за
насажденията и опазване на околната среда.
(3) Максималният срок за изпълнение на
дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща винарската година,
в която е сключен договорът за предоставяне
на финансова помощ.
Чл. 6. (1) Недопустими за подпомагане
по мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ са следните дейности:
1. презасаждане на лозарски парцел със
същия винен сорт при същите или различни
разстояния на засаждане, представляващо
обичайно обновление на лозята, които са
приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна
защита, която включва човешки звуци;
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3. защита от щети, нанесени от птици,
чрез покриване на лозовите насаждения с
предпазни мрежи, закупуване на машини
за плашене на птици или с активна защита,
която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на
лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради или стени срещу вятър;
6. изграждане на пътища в лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения
и попълване на празни места от пропаднали
растения с нов посадъчен материал;
8. смяна на формировката, когато разликата във височината между старата и новата
формировка е по-малка от 0,5 метра;
9. смяна на формировката на лозя, помлади от 4 години, считано от годината,
следваща годината на засаждане, и/или на
лозя без напълно формирани кордони, рамена
и плодни звена;
10. преструктуриране и конверсия на винени
лозя, които не отговарят на определението за
добро агротехническо състояние;
11. свързани с подобряване на техниките
за управление на лозята, за които е получена
помощ, финансирана от ЕС за същите площи
през последните 5 финансови години, преди
подаване на заявление за издаване на удостоверение за право на участие в ИАЛВ;
12. свързани с презасаждане на насажденията със и без промяна на местонахождението,
по отношение на лозя, създадени по програми
на ЕС не по-рано от 10 финансови години,
следващи годината на засаждането им;
13. изкореняване на лозя като самостоятелна дейност.
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи по закупуване на оборудване и
съоръжения втора употреба;
2. данък добавена стойност (ДДС);
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
5. банкови такси, разходи за гаранции,
плащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. дейности, платени в брой, с изключение
на разходи за трудови възнаграждения, пряко
свързани с осъществяването на дейностите
по договора;
8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
9. разходи, извършени преди подписването
на договора с ДФЗ;
10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
11. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
12. ежедневно управление на лозарското
стопанство.
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Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 7. (1) За финансова помощ за дейностите
по мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ могат да кандидатстват производители,
които са физически или юридически лица
или група, или организация на физически
или юридически лица, вписани в лозарския
регистър и които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в
несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения
към държавата, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията.
(2) Финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ не могат да
получат кандидати, които са физически лица
производители и кандидати юридически лица
или група, или организация на физически
или юридически лица, чиито представляващи
са осъдени с влязла в сила присъда, освен
ако са реабилитирани, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а,
чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс или са осъдени с влязла
в сила присъда, освен ако са реабилитирани,
за аналогично престъпление в друга държава
членка или трета страна.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 8. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя“ е до 75 сто от разходите
за изпълнение на всяка конкретно определена
дейност на база определени пределни цени по
приложение № 1. Максималният размер на
разходите по проект или проекти, подадени
от един кандидат в рамките на един прием,
е 3 000 000 лв. Максималният размер на
всички разходи по проекти, подадени от един
кандидат за целия период на Националната
програма, е 6 000 000 лв.
(2) Максималният размер на разходите
по проект или проекти, подадени от групи
или организации в рамките на един прием,
е 3 000 000 лв., като в него се включват и
проекти, подадени от членовете на групата
или организацията.
(3) Когато се установи, че кандидат и ползвател на помощта не е независимо предприятие
по смисъла на чл. 2 от Закона за малките
и средните предприятия, му се предоставя
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подпомагане, което общо не надвишава максималните размери, определени в ал. 1.
(4) Паричното обезщетение за загуба на
доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 се изчислява въз
основа на средния годишен добив от хектар
за последните две винарски години преди извършване на изкореняване. Средният годишен
добив, за който се изплаща обезщетение, е
до 9000 кг/ха.
(5) Парично обезщетение за загуба на доход
получават производители, които са изкоренили
площи с плододаващи винени лозя, надлежно
поддържани в добро агротехническо състояние през последните две винарски години,
предхождащи изкореняването, и за които са
подадени годишни декларации за реколта за
последните две години. Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаж дения,
без да получават финансова помощ за това,
парично обезщетение за загуба на доход им се
предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за
предстоящото изкореняване най-малко 7 дни
преди неговото начало.
(6) Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изчислява съгласно приложение № 2. Цената на килограм
грозде се определя със заповед на министъра
на земеделието, храните и горите за съответната финансова година, в която е подадено
заявлението за парично обезщетение.
(7) Финансова помощ не се предоставя на
кандидат и ползвател на помощта, за който
се установи наличие на изкуствено създадено
условие за получаване на помощта или за
осигуряване на предимство в противоречие
с целите на мярката.
Раздел IV
Условия и ред за издаване на удостоверение
за право на участие
Чл. 9. (1) Кандидатите за участие подават
целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по регистрация
на лозарското стопанство заявление за право
за извършване на една или повече дейности
по чл. 5 по образец, утвърден по реда на
чл. 2, ал. 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. план за преструктуриране и конверсия
(ППК) по образец, утвърден по реда на чл. 2,
ал. 2, който съдържа данни за идентификация на земеделските парцели и на площта на
парцелите в хектари до четвърти знак след
десетичната запетая;
2. документи, удостоверяващи правното
основание за ползване на имота/имотите,
посочени в ППК; договорите за ползване на
имотите следва да са с нотариална заверка на
подписите на страните и за срок от минимум
5 календарни години, следващи годината на
планираната крайна дата за изпълнение на
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проекта, като това изискване не се отнася за
имотите, в които ще се извършват дейности
по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“;
3. актуална скица за всеки имот, посочен в
ППК, издадена не по-рано от 6 месеца преди
датата на подаване на заявлението, а когато
е издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени последните
промени в границите и данните за имота;
4. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(4) При подаване на заявления по ал. 1 за
дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 се подава
уведомление за начало на изкореняване по
реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и
реда за издаване на разрешения за засаждане
на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана понататък „Наредба № 9 от 2016 г.“.
(5) При подаване на заявление за право на
участие за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, букви
„а“ и „б“ се прилагат оригинали на:
1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института
по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“ – за проектно
решение за изграждане на противоерозионни
съоръжения;
2. технически проект за изграждане на
противоерозионни съоръжения с включени
количествено-стойностни сметки, изготвен
от проектантско бюро и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по
почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“.
(6) При подаване на заявлението в ИАЛВ
за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „в“ се
прилагат и оригинали на:
1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда/решение по оценка на
въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по
екологична оценка/решение за преценка на
вероятната степен на значително отрицателно
въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния
орган по околна среда, издадени по реда на
Закона за опазване на околната среда и/или
Закона за водите;
2. технически проект за изграждане на
автоматизираните системи за капково напояване с подробно описани дейности и материали, включително количествено-стойностни
сметки, изготвен и заверен от правоспособен
проектант;
3. нотариално заверено копие или препис от
разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от
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Закона за водите и документ, удостоверяващ
правното основание за ползване на водния
обект, когато разрешителното за ползване е
на трето лице.
(7) При подаване на заявление за дейностите по чл. 5 кандидатите са задължени
да предоставят цифрови географски данни
за площите, върху които имат намерение да
извършат дейностите и за които ще заявяват
предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.
Изпълнителната агенция по лозата и виното
проверява данните за заявената площ чрез
извършване на административни проверки
и проверки на място.
Чл. 10. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 ТЗ
на ИАЛВ извършва проверка за наличие и
съответствие на предоставените документи и
сравнява данните за посочените в заявлението
имоти с данните за лозарското стопанство,
вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и приложените
към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено
уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
представя изисканите документи или писмени
обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2,
заявлението се отхвърля.
(4) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по
ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва теренна проверка на заявените имоти за установяване на
действителното агротехническо състояние
и цифровите географски данни на заявената
площ. Резултатите от проверката се отразяват
в контролен лист в два екземпляра, подписан
от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен
представител.
(5) В срок до 3 работни дни след извършване
на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ изготвя
становище за одобрение или отхвърляне на
заявлението.
Чл. 11. (1) В срок до 7 работни дни от
изготвянето на становището по чл. 10, ал. 5
изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа
на констатациите от извършените проверки
със заповед:
1. одобрява заявлението по чл. 9, ал. 1, утвърждава ППК по чл. 9, ал. 2, т. 1 и издава на
кандидата удостоверение за участие по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. мотивирано отхвърля заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
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(2) Когато заявлението по чл. 9, ал. 1 е
одобрено, на кандидата се изпращат заповедта
по ал. 1, т. 1, утвърденият ППК и удостоверението за участие по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“.
(3) Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“ е 6 месеца от датата на
издаването му.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен еднократно с още 6 месеца от датата на
неговото изтичане въз основа на искане от
кандидата. Искането се подава в съответното
ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на имотите
не по-късно от един месец преди изтичане
на срока на валидност на удостоверението и
към него се прилагат документите и данните по чл. 9, ал. 2, т. 2, 3 и 4 и ал. 7. Когато
подадените при издаване на удостоверението
документи за правно основание за ползване
са актуални към датата на заявлението, те не
се подават отново.
(5) В срок до 7 работни дни от получаване
на заявлението по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва
теренна проверка и ако не установи несъответствие с първоначалната теренна проверка
по чл. 10, ал. 4, в срок до три работни дни
изготвя становище за неговото одобрение. В
срок до 7 работни дни от изготвянето на становището изпълнителният директор на ИАЛВ
въз основа на констатациите от извършената
проверка одобрява искането с мотивирана
заповед, която се изпраща на кандидата.
(6) Когато при проверката по ал. 5 се установи несъответствие с първоначалната теренна
проверка по чл. 10, ал. 4, изпълнителният
директор на ИАЛВ отказва удължаването
на срока на валидност на удостоверението
с мотивирана заповед, която се съобщава и
подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) При поискване от ДФЗ ИАЛВ в срок
три работни дни предоставя служебно по
електронен път установените при проверката
по чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал. 5 цифрови географски данни на одобрената от ИАЛВ площ.
Раздел V
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ
Чл. 12. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по
образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в
Централното управление на Държавен фонд
„Земеделие“ (ЦУ на ДФЗ). Когато кандидатът
възнамерява да заяви авансово плащане, той
следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на
сумата за авансовото плащане.
(2) Към заявлението по ал. 1 кандидатът
прилага в оригинал следните документи:
1. инвестиционен проект по образец;
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2. декларация по чл. 4а, ал. 1 от Закона за
малките и средните предприятия по образец,
утвърден от министъра на икономиката;
3. удостоверение за вписване в регистъра на
вероизповеданията – за юридическите лица,
регистрирани по Закона за вероизповеданията;
4. решение на у правителни я орган на
юридическото лице за кандидатстване по
мярката (не се прилага за кандидатите, които
са еднолични търговци);
5. оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в
процедура по ликвидация, издадено не по-рано
от един месец преди предоставянето му – за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър
и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
6. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ прилага към
заявлението за подпомагане за дейностите по
чл. 5, ал. 1, т. 3, букви „а“ и „б“ оригинали,
предоставени по служебен път от ИАЛВ, на:
1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института
по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“ – за проектно
решение за изграждане на противоерозионни
съоръжения;
2. технически проект за изграждане на
противоерозионни съоръжения с включени
количествено-стойностни сметки, изготвен
от проектантско бюро и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по
почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ прилага
към заявлението за подпомагане за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „в“ оригинали,
предоставени по служебен път от ИАЛВ, на:
1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда/решение по оценка на
въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по
екологична оценка/решение за преценка на
вероятната степен на значително отрицателно
въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния
орган по околна среда, издадени по реда на
Закона за опазване на околната среда и/или
Закона за водите;
2. технически проект с подробно описани
дейности и материали, изготвен и заверен от
правоспособен проектант;
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3. нотариално заверено копие или препис
от разрешително за водовземане и/или за
ползване на воден обект съгласно чл. 50,
ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание
за ползване на водния обект, в случай че
разрешителното за ползване е издадено на
трето лице.
(6) Кандидатите, заявили приоритет за
биологично производство съгласно приложение № 3, представят договор за контрол
с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
върху дейностите или инвестициите, включени
в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за
издаване на удостоверение за кандидатстване,
заедно с копие от сертификационно писмо от
контролиращото лице, удостоверяващо, че е
проведена най-малко първа инспекция, или
копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е
производител на продукт/и, сертифициран/и
като биологичeн/и.
(7) При подаване на заявлението по ал. 1
длъжностно лице в ЦУ на ДФЗ извършва
преглед на документите в присъствието на
кандидата или на упълномощеното от него
лице. При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 2, 4, 5 и 6 длъжностното
лице ги връща на кандидата и му предоставя
копие на контролен лист.
(8) Приетите заявления за подпомагане
получават уникален идентификационен номер
с отбелязани дата, час и минута.
(9) В случай че заявителят е група или
организация на производители, ДФЗ извършва
служебна проверка за нейното признаване от
министъра на земеделието, храните и горите.
(10) Заявленията за финансово подпомагане
и приложените към тях документи могат да
бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати
от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(11) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни
докумените по ал. 4 и 5, цифровите географски данни на одобрената от ИАЛВ площ за
извършване на дейностите, удостоверението за
право на участие и утвърдения ППК. Когато
срокът на валидност на удостоверението е
удължен, ИАЛВ предоставя на ДФЗ и заповедта по чл. 11, ал. 5.
Чл. 13. (1) След приключване на приема
на заявленията по чл. 12, ал. 1 ДФЗ извършва
административна проверка на документите
по чл. 12, ал. 2, 4, 5 и 6 и на обстоятелствата
по чл. 7, ал. 2. При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ
уведомява кандидата писмено, който в срок
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до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/
или непълнотите и да предостави изисканите
документи и/или писмени обяснения.
(2) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 7,
ал. 2, ДФЗ уведомява кандидата писмено,
който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи
свидетелство за съдимост или легализиран
превод на свидетелство за съдимост, когато
то подлежи на издаване от чуждестранен
орган. Когато в съответната чужда държава
свидетелство за съдимост или еквивалентен
документ не се издава, горепосоченото лице
следва да представи декларация съгласно
законодателството на държавата, в която е
установено.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи
документите по ал. 1 в определения срок,
заявлението за подпомагане се отхвърля с мотивирана заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи
на обжалване по реда на АПК.
(4) След проверката по ал. 1 дирекция
„Технически инспекторат“ на ДФЗ може да
извършва проверка на заявените за подпомагане площи, след което ЦУ на ДФЗ извършва
финансова оценка на инвестиционния проект
по чл. 12, ал. 2, т. 1 въз основа на определените в приложение № 1 пределни цени по
мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ и резултатите от извършените проверки
на място.
(5) Не е допустимо оттегляне на заявление
за предоставяне на финансова помощ след
получаване на уведомление за установени
нередовности и/или непълноти на предоставените документи или за предстояща проверка
на място.
(6) Постъпилите заявления за предоставяне
на финансова помощ се оценяват съгласно
критериите за оценка, посочени в приложение
№ 3. Съответствието с критериите за оценка
се преценява въз основа на приложените
към заявлението за подпомагане документи
и документите, получени по реда на ал. 1.
Допустими за подпомагане са проекти, получили най-малко 5 точки по критериите за
оценка, съгласно приложение № 3.
(7) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените
при оценката точки и се одобряват в низходящ
ред до размера на определения за съответния
прием бюджет.
(8) Когато две или повече заявления са с
еднакъв брой точки и за тях наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния
директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния
прием е недостатъчен, той се разпределя между
тези заявления пропорционално на заявеното
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финансиране. В този случай кандидатите са
длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(9) Резултатите от класирането се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.
(10) В срок до 70 работни дни от подаване
на заявленията по чл. 12, ал. 1 и въз основа
на проверките по ал. 1 и 4 и на класирането
по ал. 6, 7 и 8 изпълнителният директор на
ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне
на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за
предоставяне на финансова помощ; заповед
та се съобщава и подлежи на обжалване по
реда на АПК.
(11) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен
отказ в случай на:
1. несъответствие на целите на Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.,
дейностите и изискванията, определени в тази
наредба и в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването
по ал. 5 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на
подаденото заявление, определен в заповедта
по чл. 3, ал. 1;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8,
ал. 7;
5. липса на съответствие с изискванията
на чл. 7;
6. кандидатът попречи на извършването на
проверка на място с изключение на случаите
на форсмажорни обстоятелства.
(12) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган
или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност
и/или измама – със заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо по ал. 1 – със
срока за получаване на отговор от кандидата.
Чл. 14. (1) В срок до 10 работни дни от
получаване на заповед за одобрение по чл. 13,
ал. 10 кандидатът или негов упълномощен
представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ
за подписване на договор за предоставяне на
финансова помощ, в който се уреждат правата,
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задълженията и отговорностите на страните,
включително основанията за изискуемост на
финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора
за предоставяне на финансова помощ в срока
по ал. 1 и не е информирал преди изтичането
му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност
да сключи договора, правото за подпомагане
по подаденото заявление се погасява.
(3) Когато кандидатите са извършили някоя
от дейностите по подмерките по чл. 5, ал. 1
преди подписване на договора по ал. 1, размерът на помощта се намалява със стойността,
предвидена за същата дейност.
Раздел VI
Условия и ред за предоставяне на финансова
помощ
Чл. 15. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на дейностите, за които е
сключен договорът по чл. 14, ал. 1.
(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово в размер до 80 на сто от
договорената финансова помощ, при условие
че изпълнението на дейностите е започнало и
със заявлението за кандидатстване е заявено
авансовото плащане.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено
до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ,
но не по-късно от 31 юли на съответната
финансова година.
(4) При получено авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите
по инвестицията е до края на втората винарска година, следваща годината на авансовото
изплащане на финансовата помощ, и не покъсно от 4 месеца преди изтичане на срока на
валидност на представената банкова гаранция.
Чл. 16. (1) За предоставяне на авансово
плащане ползвателят подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3,
ал. 2, към което прилага следните документи:
1. копия от разходооправдателни документи
(фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), доказващи, че изпълнението на
инвестицията е започнало;
2. оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на
сто от исканата за авансово изплащане сума,
със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на
всички дейности по договора по чл. 14, ал. 2;
3. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(3) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата
помощ следва да осигури оригиналите на
всички документи, включително на тези, за
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които се изискват копия, като удостоверява
легитимността на представените копия със
заверка „Вярно с оригинала“.
(4) След подаване на заявлението за авансово плащане ЦУ на ДФЗ извършва проверка
на наличието и съответствието на документите
по ал. 1, както и за наличието на изискуеми
и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията.
(5) При установяване на нередовност и/
или непълнота на документите по ал. 1 ДФЗ
писмено уведомява ползвателя на финансова
помощ, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомителното писмо трябва
да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи
и/или писмени обяснения. В случай че не
бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в посочения срок, заявлението за
авансово плащане се отхвърля със заповед на
изпълнителния директор на ДФЗ.
(6) В срок до 30 работни дни от подаване
на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на
авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган
или институция;
2. е издадена заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ въз основа на постъпили
документи и/или информация, които създават
съмнения за нередност и/или измама – със
срока, необходим за отстраняването им, като
в този случай обработката на заявлението за
авансово плащане се спира и възобновява със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(8) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата,
одобрена за авансово плащане, по посочената
в заявлението банкова сметка в левове.
(9) Не се извършва авансово плащане на
отделни подмерки и отделни технологични
дейности.
(10) За да бъде изп латено авансовото
плащане, всяко предшестващо действие на
същата площ, за което ползвателят вече е
получил авансово плащане, трябва да е изцяло изпълнено.
(11) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението по чл. 12, ал. 1,
че ще ползва авансово плащане и не подаде
заявление за авансово плащане в срока, по-

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

сочен в чл. 15, ал. 3, договорът за финансова
помощ, сключен по реда на чл. 14, ал. 2, се
прекратява по право.
Чл. 17. (1) В срок до 10 работни дни след
изтичане на крайния срок за изпълнение на
дейностите от договора, но не по-късно от
31 юли на съответната финансова година,
ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ
на ДФЗ заявление за окончателно плащане
по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2,
за плащане на:
1. остатъка от финансовата помощ в случаите, когато е получил авансово плащане
по чл. 16, ал. 8;
2. договорената сума след изпълнение на
дейностите, когато ползвателят на финансовата помощ не е кандидатствал за авансово
плащане.
(2) Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година,
определена като краен срок за изпълнение
на дейностите в договора. Недопустимо е
окончателно плащане на отделна дейност от
договора.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копия от разходооправдателни документи
(фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), които следва да бъдат съставени
по начин, който да позволява съпоставяне на
извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта към инвестиционния проект; разходооправдателните
документи следва да бъдат с дати след датата
на подписване на договора и преди датата
на подаване на заявлението за окончателно
плащане; когато не е съставена фактура по
горепосочения начин, бенефициентът трябва
да предостави подробен опис, издаден от
доставчика, и/или договор, сключен с него;
2. приемно-предавателни п ротоколи с
изпълнителите за извършените дейности и
материали по проекта;
3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и
2 – документи, удостоверяващи качеството
на различните категории лозов посадъчен
материал, съгласно изискванията на Наредба
№ 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен
материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.);
4. за кандидатите, класирани въз основа на
изпълнението на критерий биологично производство, съгласно приложение № 3 – копие
от годишния инспекторски доклад на контролиращото лице, съдържащ положителни
констатации;
5. при изплащане на възнаграждения на
физически лица, наети за извършване на
дейности и мероприятия по договора – граждански договори или заповеди за конкретна
работа с наетите лица и сметки за изплатени суми или служебни бележки по образец
съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица;
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6. за юридическите лица, регистрирани по
Закона за вероизповеданията – удостоверение
за вписване в регистъра на вероизповеданията;
7. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(4) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(5) В случай, че кандидатът е група или
организация на производители, ДФЗ извършва
служебна проверка за нейното признаване от
министъра на земеделието, храните и горите.
(6) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни
удостоверение за приключени дейности в
оригинал. За издаване на удостоверението в
ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.
(7) Ползвателите извършват всички свързани с договора плащания само по банков път.
(8) За дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2,
ИАЛВ изпраща служебно на ДФЗ в срок три
работни дни от поискването от ДФЗ копия
на издадените разрешения за презасаждане
и разрешения за засаждане от преобразувани
права на презасаждане.
(9) При подаване на заявлението ползвателят на помощта осигурява оригиналите на
всички документи, включително и тези, за
които се изискват копия, като удостоверява
съответствието на представените копия със
заверка „Вярно с оригинала“. Служителят,
приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато
оригиналният документ е на чужд език, се
прилага и превод на български език от заклет
преводач.
Чл. 18. (1) След подаване на заявлението за
окончателно плащане ЦУ на ДФЗ извършва
проверка за наличието и съответствието на
документите по чл. 17, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/
или непълнота на документите по чл. 17,
ал. 3 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на
помощта, който в срок 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да
отстрани нередовностите и/или непълнотите
и да предостави изисканите документи и/или
писмени обяснения.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора. За
подмерките по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“ и
т. 2, буква „б“ е допустимо неприхващане на
до 10 на сто от броя на лозите.
(4) Заявлението за окончателно плащане
не може да бъде оттеглено след уведомяване
на ползвателя на помощта за установени нередовности на предоставените документи или
за предстояща проверка на място.
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(5) След получаване на резултатите от
проверката по ал. 3 изпълнителният директор
на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на
цялата финансова помощ, за което писмено
уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на
част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на АПК.
Чл. 19. Отказ за изплащане на цялата
финансова помощ по подадено заявление
за окончателно плащане се постановява в
следните случаи:
1. когато инвестицията не е извършена в
срок или заявлението за окончателно плащане
не е подадено в срока по чл. 17, ал. 1;
2. когато нередовностите или непълнотите
не са отстранени в срока по чл. 18, ал. 2;
3. когато ползвателят е изпълнил инвестицията върху площ, по-малка от 50 на сто
от договорираната за подпомагане.
Чл. 20. (1) В срок до 60 работни дни от подаване на заявлението за окончателно плащане
одобрената финансова помощ се превежда
на ползвателя по посочена в заявлението за
окончателно плащане банкова сметка в левове.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава и/или спира:
1. когато е необходимо становище на други
органи или институции, срокът се удължава
със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ, когато са постъпили документи и/
или информация, които създават съмнения
за нередност и/или измама – със заповед на
изпълнителния директор на ДФЗ.
Чл. 21. (1) В случаите на констатирано
неизпълнение на задължения по договора
от страна на бенефициента, установено при
извършване на административната проверка
по чл. 18, ал. 1 и на проверката на място по
чл. 18, ал. 3, договорираната финансова помощ
се преизчислява, когато:
1. при изплащане на финансовата помощ
след изпълнение на инвестицията е констатирана разлика до 20 на сто между договорираната площ и площта, върху която е извършена
инвестици ята, договорираната финансова
помощ се редуцира съобразно площта, върху
която са извършени дейностите;
2. при окончателно плащане след авансово
изплатена финансова помощ е констатирана
разлика в размер до 20 на сто между договорената площ и площта, върху която са
извършени реално дейностите по договора,
договорената финансова помощ се редуцира
съобразно площта, върху която са извършени
реално дейностите, като разликата се прихваща от сумата, подлежаща на доплащане
до пълния размер на одобрената финансова
помощ по договора;

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

3. при окончателното плащане неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50
на сто от площта по договора, констатирано
с установената от проверка на място площ,
подпомагането се намалява с двойния размер
на установената разлика; ползвателят следва
да възстанови авансово получената помощ до
размера, с който е намален общият размер на
подпомагането, а ако не възстанови дължимата
сума, ДФЗ я усвоява от банковата гаранция;
4. ползвателят е изпълнил дейности на помалко от 50 на сто от площта по договора,
констатирано от ДФЗ с проверките по чл. 18,
ал. 1 и 3, не му се предоставя безвъзмездна
финансова помощ и той дължи връщане на
цялата авансово получена финансова помощ,
а ако не я възстанови в седемдневен срок от
получаване на искането за доброволно възстановяване, ДФЗ усвоява пълния размер на
банковата гаранция;
5. при проверката на място по чл. 18,
ал. 3 се установи, че ползвателят е извършил
дейност/и на по-голяма площ от договорираната, финансовата помощ се определя въз
основа на договорираната площ;
6. при проверката на място по чл. 18, ал. 3
се установи, че неприхващането е над 10 на
сто от броя на лозите, финансовата помощ
се преизчислява съгласно приложение № 1.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени
непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 64 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета. В тези случаи ползвателят на
помощта уведомява писмено ДФЗ в срока
по чл. 4, пар. 2 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ
или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните
плащания, подпомагането на развитието на
селските райони и кръстосаното съответствие
(ОВ, L 181 от 2014 г.).
Чл. 22. (1) Ползвателят може да подаде искане за промяна изпълнението на дейностите
по договора с ДФЗ в срок до един месец преди
изтичане на неговия срок. Към искането се
прилага писмена обосновка и доказателства
към нея, необходими за преценка на неговата
основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. променя дейността или дейностите по
договора;
2. води до увеличаване на площта и/или на
стойността на договорената финансова помощ;
3. е свързано с промяна на срока за изпълнение на инвестицията извън случаите
по ал. 3.
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(3) Удължаване на срока на договора е
допустимо само в рамките на съответната
финансова година, през която изтича срокът
за изпълнение на дейностите по договора, но
не по-късно от 31 юли.
(4) В случаите на получено авансово плащане ползвателите могат да искат удължаване
на срока на действие на договора до края на
втората финансова година, след финансовата година през която е извършено авансовото
плащане.
(5) Когато искането по ал. 1 не налага
промяна в утвърдения ППК, ДФЗ изготвя
анекс към сключения договор и уведомява
бенефициента.
(6) Когато искането по ал. 1 е основателно и налага промяна в утвърден ППК, след
уведомление от ДФЗ бенефициентът подава
в съответното ТЗ на ИА ЛВ заявление за
утвърждаване на измененията към плана,
като прилага актуални документи по чл. 9
и актуализира цифровите географски данни.
(7) Заявлението по ал. 4 се разглежда по
реда на чл. 10 и 11 и в резултат на извършените
документална и теренна проверка изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие
по мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ и утвърдения ППК;
2. отхвърля заявените изменения в издадено
удостоверение за право на участие по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ и
утвърдения ППК; заповедта се съобщава и
подлежи на обжалване по реда на АПК.
(8) В срок три работни от издаване на заповедта по ал. 7 ИАЛВ изпраща по служебен път
на ДФЗ оригинали на заповедта, утвърдените
изменения в ППК, удостоверението за право
на участие по мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя“ и актуализираните данни
по чл. 11, ал. 6.
(9) След получаване на документите и информацията по ал. 10 ДФЗ изготвя анекс към
сключения договор и уведомява бенефициента.
Раздел VIІ
Условия и ред за предоставяне на обезщетение
на производителите за загуба на доход
Чл. 23. (1) Кандидатите за предоставяне
на финансова помощ за дейностите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 и 2 посочват в заявлението по чл. 9
формата за предоставяне на обезщетение за
загуба на доход по чл. 5, ал. 2.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и
виното издава:
1. разрешение за право на отложено изкореняване за съществуващи плододаващи лозови
насаждения в добро агротехническо състояние
за срок до края на втората винарска година,
следваща годината на сключване на договор
с ДФЗ – когато обезщетението е във формата
по чл. 5, ал. 2, т. 1;
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2. удостоверение за среден годишен добив – когато обезщетението е във формата
по чл. 5, ал. 2, т. 2.
Чл. 24. Одобрен кандидат за предоставяне
на финансова помощ може да иска издаване
на разрешение за презасаждане с отложено изкореняване в срок до два месеца след
сключване на договор с ДФЗ по реда на чл. 14,
ал. 2, като подаде в ИАЛВ заявление по реда
на чл. 11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г.
Чл. 25. Одобрен кандидат за предоставяне
на финансова помощ, който извършва презасаждане с отложено изкореняване, може да
заяви авансово плащане по реда на чл. 16, ал. 1.
Чл. 26. (1) Изпълнителната агенция по
лозата и виното извършва проверки на презасадените площи във връзка с изпълнение на
предвидените в чл. 22, ал. 2, т. 1 изисквания
и за предотвратяване на едновременно производство на грозде в една винарска година от
площите, които предстои да бъдат изкоренени,
и новозасадените площи.
(2) Когато бъдат установени нарушения по
ал. 1, в срок до 10 работни дни от извършване
на проверката на място ИАЛВ уведомява ДФЗ
за предприемане на действия по усвояване на
банковата гаранция.
(3) Банковата гаранция се освобождава след
извършването на отложеното изкореняване,
което се удостоверява с издадено от ИАЛВ
удостоверение за спазване на изискванията
по ал. 1.
Чл. 27. (1) Ползвател на финансова помощ,
заявил формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 след
извършване на изкореняване по утвърден ППК,
за който е сключен договор с ДФЗ, подава в
ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение
по чл. 23, ал. 2, т. 2 за среден годишен добив
за сключените в договора имоти по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, придружено
от документите, посочени в образеца.
(2) При установяване на нередовности и/
или непълноти в заявлението и приложените
към него документи ИАЛВ писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни
от получаване на уведомлението представя
изисканите документи или писмени обяснения.
(3) В срок до 15 работни дни от подаване
на заявлението по ал. 1 или от отстраняване
на нередовностите и/или непълнотите по ал. 2
ИАЛВ издава удостоверение за среден годишен добив за последните две винарски години
преди извършване на изкореняването, изчислен по данни от подадените за съответните
имоти декларации за реколта от грозде, в
съответствие с чл. 31 от Делегиран регламент
(ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември
2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския
регистър, придружаващите документи и серти-

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

фицирането, входящия и изходящия регистър,
задължителните декларации, уведомленията
и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на съответните
проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и
(ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията
и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на
Комисията (ОВ, L 58/1 от 28.02.2018 г.) или
отхвърля подаденото заявление с мотивирана заповед, която се съобщава и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Чл. 28. (1) Заявление за изплащане на
парично обезщетение за загуба на доход се
подава в ЦУ на ДФЗ в срока по чл. 17, ал. 1
и към него се прилага заверен препис на
изрично нотариално заверено пълномощно,
когато документите се подават от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(3) При поискване от ДФЗ в срок 3 работни дни ИАЛВ предоставя по служебен път
оригинал на удостоверението по чл. 27, ал. 3.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ със
заповед:
1. одобрява финансиране по заявлението за
изплащане на парично обезщетение за загуба
на доход, като уведомява писмено заявителя
за размера на обезщетението;
2. отказва мотивирано финансиране по заявлението за изплащане на парично обезщетение
за загуба на доход; заповедта се съобщава и
подлежи на обжалване по реда на АПК.
(5) Обезщетението се изплаща в следните
срокове:
1. до 10 работни дни от датата на освобождаване на учредената в полза на ДФЗ банкова
гаранция – в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;
2. в срока за изплащане на финансовата
помощ – в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2.
Раздел VІІІ
Мониторинг и кръстосано съответствие
Чл. 29. (1) Ползвателят на финансова помощ
по мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ има задължение да използва инвестицията по предназначение в срок до края на
петата финансова година, следваща годината
на окончателно изплащане на финансовата
помощ.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
проверка на място за изпълнение на задължението по ал. 1. Ползвателите на финансова
помощ, подлежащи на проверка, се определят
на база риск анализ.
(3) При неизпълнение на задължението по
ал. 1 ДФЗ писмено предупреждава ползвателя
за констатираното неизпълнение и предвиде-
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ните за това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от получаване на
предупреждението да отстрани нарушението.
В случай на отстраняване на нарушението в
указания срок ползвателят не се санкционира.
(4) При неотстраняване на нарушението
в указания срок ползвателят възстановява
изплатената му финансова помощ в пълен
размер заедно със законната лихва от датата
на установяване на неизпълнението.
Чл. 30. (1) Ползвателят на финансовата
помощ е задължен за периода от нейното
получаване до изтичане на срока по чл. 29,
ал. 1 да заявява всички площи, заети с лозови
насаждения, за които е получил финансово
подпомагане, по реда на Наредба № 5 от 2009 г.
за условията и реда на подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.).
(2) Когато бъде установено неизпълнение
на задължението по ал. 1, ползвателят дължи
връщане на 3 на сто от получената финансова
помощ заедно със законната лихва от датата
на установяване на нарушението.
Чл. 31. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е длъжен да спазва условията
за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние съгласно Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта
на министъра на земеделието, храните и горите
по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане
на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление
по смисъла на Приложение II на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно
изплащане на финансовата помощ, в рамките
на своето стопанство.
(2) Когато ползвателят на финансовата
помощ не спазва или неговото стопанство
не е в съответствие с изискванията по ал. 1,
той дължи връщане на изплатената финансова
помощ частично или изцяло в зависимост
от тежестта, степента, продължителността и
системността на неизпълнението, установени
при проверки от ДФЗ.
(3) Проверките по ал. 2 се извършват по реда
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.
на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 г. на Европейския парламент и
на Съвета относно интегрираната система
за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.).
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(4) В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно
изплащане на финансовата помощ по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“, с
изключение на имотите, подлежащи на изкореняване по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“, ползвателят на финансова помощ няма право да:
1. прехвърля правото на собственост, съответно правото на ползване на имотите, върху
които е извършена инвестицията, за която е
получил помощта;
2. предоставя за ползване или да преотстъпва по какъвто и да е друг начин активите,
придобити със средства от финансовата помощ.
(5) Когато ползвателят на финансова помощ
не спази изискване по ал. 4, дължи връщане
на получената финансова помощ заедно със
законната лихва от датата на установяване
на нарушението.
(6) Когато кандидатът е класиран по чл. 13,
ал. 6 въз основа на изпълнението на критериите, посочени в приложение № 3, т. 2 и 8,
той е длъжен да поддържа съответствие с
тези критерии в срока по чл. 29, ал. 1. Когато
е класиран въз основа на критерия по приложение № 3, т. 2, кандидатът следва да има
придобит/и сертификат/и от контролиращо
лице, удостоверяващ/и, че е производител на
продукт/и, сертифициран/и като биологични.
(7) Когато ползвателят не изпълни задължението си по ал. 6, той дължи връщане на
изплатената финансова помощ заедно със
законната лихва от датата на установяване
на нарушението.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

М ЯРК А „ПОП УЛ ЯРИЗИРА НЕ В ТРЕТИ
ДЪРЖАВИ“
Раздел I
Дейности
Чл. 32. (1) Мярка „Популяризиране в трети
държави“ се прилага за популяризиране на
вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание
(ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
(2) По мярката се подпомагат следните
дейности и свързаните с тях разходи:
1. дейности за популяризиране или реклама,
които посочват предимствата на продуктите,
произведени в Европейския съюз, особено по
отношение на качеството и безопасността на
храните или грижата за околната среда, като:
а) рекламни кампании – разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на
к липове – до три на брой, с максимална
продължителност 30 секунди;
б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове
(статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за
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публикуване на съобщение за дадено събитие
(покана и/или прессъобщение); разходите за
публикуване на съобщение за дадено събитие
включват разходи за отпечатване и разходи
за езикова адаптация;
в) разходи за закупуване и брандиране на
рекламни материали – ключодържатели, USB
стикове, разходи за закупуване и брандиране
на химикалки;
г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали – брошури, папки;
д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и
поддръжка на домейн, администриране на
уебсайта по години;
2. участия в мероприятия, като:
а) из ложен и я с меж д у народ на знач имост – панаири и международни изложби,
секторни или общи, насочени към специалистите или към потребителите, разходи за
такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд – до 2
лица, разходи за закупуване и брандиране на
тениски и шапки за наетия персонал, наемане
на техника (хладилници и монитори), такса за
обслужване (вода, електричество, почистване,
охрана, оборудване за дегустация), складиране
и транспорт (външен и вътрешен) на мостри,
както и разходи за самолетни билети, хотелско
настаняване и дневни на представители от
България съгласно Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50
от 2004 г.);
б) демонстрации в търговски обекти – разходи за наемане на щанд, осигуряване на
персонал – до 2 лица на обект, логистика и
транспорт (външен и вътрешен), за мостри,
складиране на мостри, както и разходи за
самолетни билети, хотелско настаняване и
дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина;
в) организиране на посещения в България
на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и – търговци на дребно,
сомелиери, туристически агенти, хотелски
агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино; фестивали, разходи за самолетни
билети, хотели, изхранване на гостите, наем
на вътрешен транспорт, разходи за преводач;
3. организиране и провеждане на дейности,
свързани с информационни кампании, поспециално свързани с политиките на ЕС,
отнасящи се до защитата на наименованията
за произход, географските указания и биологичното производство; действията по букви
„а“, „б“ и „в“ се изпълняват само паралелно
с провеждане на мероприятия по т. 2, букви
„а“ или „б“ и могат да включват разходи за:
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а) организиране на бизнес срещи между
професионалистите и потребителите, наемане
на зали, техническо оборудване, осигуряване
на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
б) организиране на работни срещи с вносители, дистрибутори и търговци, тематични
вечери/продуктова дегустация, разходи за
вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и,
хонорар на говорител (само за наето лице от
целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
в) организиране на кулинарни училища,
наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, разходи за вътрешен транспорт на
мостри, хонорар на сомелиер от целевата/ите
държава/и, хонорар на говорител (само за
наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
4. изпълнение на дейностите по закупуване
на мостри, които не надвишават 10 на сто от
общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност, извършени от участниците
в промоционалния проект;
5. извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала,
както и разходи за възнаграждения на лица,
наети по граждански договори, разходи за
управление на проекта, които не следва да
надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности по ал. 2;
6. извършване на оценка на резултатите,
постигнати от действията по промоционалния проект; критериите и количествените
показатели, които трябва да се използват при
извършване на оценката, са показатели за
изпълнение, показатели за резултати и показатели за въздействие съгласно приложение
№ 4; разходите за извършване на оценка не
трябва да надвишават 3 на сто от общата
сума на разходите за одобрените и извършени
дейности по ал. 2, т. 1, 2 и 3.
(3) Допустими за финансиране са разходите,
които са осъществявани от и за сметка на
одобрения кандидат и са направени след датата
на подписване на договора за предоставяне
на финансова помощ и преди изтичането му.
(4) За всеки заявен за финансиране разход
по ал. 2 кандидатът представя най-малко три
съпоставими независими оферти в оригинал,
по образец за запитване за оферта съгласно
приложение № 5, които съдържат:
1. наименование и адрес на оферента; когато
оферентът е местно лице, той следва да е вписан в търговския регистър към Агенцията по
вписванията; когато оферентът е чуждестранно
лице, той следва да представи документ за
правосубектност съгласно законодателството
на държавата, в която е регистриран;
2. срок на изпълнение на разходите, включени в промоционалния проект съгласно
чл. 35, ал. 2;
3. датата на издаване на офертата;
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4. подпис на оферента;
5. ясно и детайлно описание на разходите
съгласно ал. 2;
6. цена в левове или евро с клауза за ДДС.
(5) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя решение за избор
на оферент/и, получил/и запитване за оферта по образец съгласно приложение № 5,
а когато не е избрал офертата с най-ниска
стойност – писмена обосновка за мотивите,
обусловили избора му. Държавен фонд „Земеделие“ извършва контрол на проведения
избор на оферент, включително съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява
за финансиране разхода до най-ниския му
размер, освен ако кандидатът мотивирано е
обосновал направения избор.
(6) Всеки заявен за финансиране разход по
ал. 2 може да бъде реализиран от различни
оференти при спазване изискването на ал. 4.
(7) Избраните оференти за реализиране на
разходите по дейностите от ал. 2, т. 1 следва
да бъдат независими от избраните оференти
за реализиране на разходите по дейностите
от ал. 2, т. 2 и 3.
(8) Избраният оферент за извършване на
оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект съгласно ал. 2,
т. 6, следва да бъде независим и различен от
избраните оференти по ал. 7.
(9) Когато офертата по ал. 4, т. 1 е предоставена от оферент, чиято основна дейност не
е свързана с обекта на офертата, следва да се
предоставят доказателства за възможността да
достави заявените услуги (заверени копия на
договори за услуги или рамкови споразумения
за доставка на услуги с детайлно описание на
техническите характеристики, цена в левове,
срок, количество и начин на доставка заедно
с подробна количествено-стойностна сметка).
(10) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да са
независим и п редп ри я т и я по см исъ ла на
чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните
предприятия.
Чл. 33. (1) Недопустими за финансиране
са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или
дългове;
2. такси и разходи за публичен транспорт,
покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на
проекта;
6. създаване и/или развитие на търговска
марка;
7. данък добавена стойност освен в случаите, когато той действително и окончателно
е поет от бенефициент, различен от данъчно
незадължени лица, посочени в чл. 13, ал. 1
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от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от
28 ноември 2006 г. относно общата система
на данъка върху добавената стойност (OB, L
347/1 от 11.12.2006 г.);
8. извършване на дейности извън обхвата
на чл. 32, ал. 2;
9. разходи, включени в промоционалния
проект съгласно чл. 32, ал. 2, извършени от
лица, различни от избрания оферент.
(2) Не се подпомагат проекти и дейности,
получили финансиране съгласно Регламент
(ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември
2007 г. относно действията за информиране и
насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети
страни (ОВ, L 3/1 от 5.01.2008 г.), Регламент
(ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани
със селскостопански продукти, прилагани на
вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
(OB, L 317/56 от 4.11.2014 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ,
L 347/487 от 20.12.2013 г.) и по дейностите,
финансирани по национални и регионални
кампании.
Раздел II
Изисквания към кандидатите
Чл. 34. (1) Финансова помощ по мярка
„Популяризиране в трети държави“ могат да
получат:
1. търговски дружества;
2. организации на производители на лозаровинарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски
продукти;
3. междупрофесионални организации по
Закона за виното и спиртните напитки;
4. държавни органи и институции, чиято
дейност е свързана с насърчаване на бизнеса,
когато не са единствени бенефициенти на
помощта;
5. професионални организации, работещи
основно в лозаро-винарския сектор.
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 2 – 5 изпращат
писмена покана за участие в промоционалния
проект до всеки един от своите членове – винопроизводители, като след получаването
на потвърждение ги включват в проектното
предложение. Всеки член следва да предостави
мотивиран/о отказ/потвърждение за участие.
(3) Финансова помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ не могат да получат
кандидати по ал. 1, чиито представляващи са
осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са
реабилитирани, за престъпление по чл. 108а,
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чл. 159а – 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 – 217,
чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307,
чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани, за аналогично
престъпление в друга държава членка или
трета страна.
Раздел III
Срок за изпълнение на промоционални проекти
Чл. 35. (1) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля
3 години от датата на сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ на одобрения кандидат.
(2) Срокът за изпълнение на дейностите
по ал. 1 се разделя на един, два или три периода, всеки от които не може да надхвърля
една година.
(3) За целите на изпълнението на промоционалния проект и при наличен бюджет срокът
по ал. 1 може да бъде удължен по искане на
кандидата максимум до две години.
(4) При подаване на ново заявление за
подпомагане от кандидат, получил финансова
помощ по мярката, или в случай на подаване
на заявление за продължаване на проекта
ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че
предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности и на същия пазар.
Раздел IV
Финансова помощ
Ч л. 36. Ма кси ма л н и я т размер на финансовата помощ от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието по мярката по
чл. 32, ал. 1 е до 50 на сто от стойността на
допустимите разходи. Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с 50 на
сто от стойността на допустимите разходи.
Чл. 37. Ползвателите на финансова помощ
през който и да е програмен период могат да
получат финансиране само за разходи, които
не са били вече финансирани.
Чл. 38. (1) Максималната стойност на един
проект на кандидати по чл. 34, ал. 1, т. 1 не
може да надвишава 1 000 000 лв.
(2) Максималната стойност на един проект
на кандидати по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 не
може да надвишава 4 000 000 лв.
Раздел V
Условия и ред за участие
Чл. 39. (1) Кандидатите по чл. 34, ал. 1
и/или членовете винопроизводители на кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 – 5, участващи
в промоционалния проект, трябва да:
1. имат технически капацитет, за да се
справят със специфичните ограничения в
търговията с трети държави – да разполагат с
професионалисти за извършването на операциите, наети специално за целите им, и/или
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с персонал с необходимите опит, образование
и квалификация за реализиране на мерките и
да притежават/ползват помещение за целите
на промоционалния проект;
2. имат финансов ресурс за реализиране
на дейностите, заложени в промоционалния
проект – изследва се финансовата стабилност
на кандидата и/или на участниците чрез
финансово-счетоводни показатели, съгласно
годишни финансови отчети, отчети за приходи
и разходи и счетоводни баланси за предходната година съгласно приложение № 6;
3. имат произведени продукти със съответното качество – вина със ЗНП, ЗГУ или
за сортови вина без ЗНП/ЗГУ, и в нужното
количество – произведени и съх ран явани
количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови
вина (стокови наличности) през предходните
две години;
4. отговарят на изискването за пазарен дял
по ал. 5, т. 2.
(2) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ по чл. 34 подава в ДФЗ заявление за предоставяне на финансова помощ по
образец и прилага:
1. промоционален проект по образец;
2. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на
компетентния орган на юридическото лице
за участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране за не по-малко от
50 на сто от разходите заедно с протокол от
заседанието, на което е взето решението;
3. удостоверение за актуално състояние в
оригинал или нотариално заверено копие – за
юридическите лица с нестопанска цел, които
не са вписани в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца
преди подаването на заявлението;
4. най-малко три съпоставими независими
оферти по чл. 32, ал. 4 в оригинал; цената в
офертите следва да бъде определена в левове
или евро с посочен ДДС; офертите трябва да
са издадени при спазване изискванията на
чл. 32, ал. 6 и 7 преди датата на сключване
на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
5. копие от годишни финансови отчети
за приходи и разходи и счетоводен баланс
за последните две години, удостоверяващи
финансов капацитет на кандидата и/или на
членовете, у частващи в промоциона лни я
проект – за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел към
Агенцията по вписванията;
6. копие от сертификат от контролиращо
лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като
биологичeн/и – за кандидатите, прилагащи
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информационни кампании, свързани с режимите на Съюза, отнасящи се до биологичното
производство;
7. писмени договори с избраните оференти
по реда на чл. 32, ал. 4, които включват клауза,
задължаваща избраните оференти да предоставят информация и да осигуряват достъп за
проверка на всички документи от служители
на ДФЗ, МЗХГ, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба
за борба с измамите;
8. декларации, удостоверяващи съгласието
на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект;
9. документи, удостоверяващи, че всички
членове на кандидата за финансова помощ са
получили равни възможности да изобразяват
техните търговски марки;
10. мотивирана обосновка защо обозначаването на търговските марки е необходимо
за постигане на целите на промоционалния
проект;
11. декларация, че изобразяването на търговските марки ще бъде ограничено само до
панаири и международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране
на посещения в България, организиране на
бизнес срещи, организиране на кулинарни
училища и свързаните с тях информационни
и промоционални материали и при условията
на чл. 48;
12. документи, доказващи, че кандидатът
има технически капацитет по т. 1, за да се
справи със специфичните ограничения в търговията с трети държави;
13. заверен препис на изрично нотариално
заверено пълномощно, когато документите се
подават от упълномощено лице.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(4) За юридическите лица, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията
по вписванията, информацията по ал. 2, т. 5
се проверява служебно.
(5) Изпълнителната агенция по лозата и
виното изпраща служебно на ДФЗ справка,
включваща информация за:
1. стокови наличности – съхранявани коли чест ва вина със ЗНП, ЗГ У и сор тови
вина от последна и предходни реколти към
31 юли за последните две винарски години от
винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и
сортове без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в
промоционалния проект, удостоверяваща дали
кандидатът отговаря на изискването за пазарен
дял от не по-малко от 10 на сто спрямо общото
производство за страната на произведените
вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ;

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

пазарният дял се формира от съотношението
на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите,
участващи в промоционалния проект, спрямо
общото производство за страната със ЗНП/
ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ;
3. общо произведено за страната количество вино със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/
ЗГУ за страната;
4. продадени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови
вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години
от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
5. износ на вино със ЗНП/ЗГУ и сортови
вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години
от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект.
(6) Документите по ал. 3 се представят
на български език, а когато оригиналният
документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(7) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които се
изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия с
оригиналните документи.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ има право
да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и утвърдения образец
на заявление за финансова помощ, когато са
свързани със заявения за подпомагане промоционален проект и/или са от значение за
мотивиране на заповедта на изпълнителния
директор на ДФЗ по чл. 41.
(9) Заявлението за предоставяне на финансова помощ може да бъде прието и при липса
и/или нередовност на документи, но само
когато това се отнася за документи, издадени
от други държавни и/или общински органи и
институции, за които кандидатът за предоставяне на финансова помощ представи писмени
доказателства, че е направил искане за издаването им. Кандидатът подписва декларация,
че е запознат с липсите и нередовностите и
поема задължение да представи издадените
въз основа на искането документи най-късно
в срока по чл. 40, ал. 2.
Чл. 40. (1) Служителите от ЦУ на ДФЗ
извършват проверка на документите по чл. 39,
ал. 2 и на обстоятелствата по чл. 34, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или
непълнота на документите ДФЗ уведомява
писмено кандидата за финансова помощ,
който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани
нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или писмени
обяснения. В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата
по чл. 34, ал. 3, ДФЗ уведомява кандидата
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писмено, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомлението трябва да представи легализиран превод на свидетелство за
съдимост, когато то подлежи на издаване от
чуждестранен орган. Когато в съответната
чужда държава свидетелство за съдимост
или еквивалентен документ не се издава,
горепосоченото лице следва да представи
декларация съгласно законодателството на
държавата, в която е установено.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи
документите по ал. 2 в определения срок,
заявлението за подпомагане се отхвърля със
заповед на изпълнителния директор. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на АПК.
(4) Заявлението за финансова помощ и
приложените към него документи могат да
бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати
от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.
Чл. 41. (1) Заявленията за предоставяне на
финансова помощ се оценяват от Комисия за
оценка на проектите (КОП), определена със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(2) Организацията на дейността на КОП,
процедурата за оценка и подбор и сроковете за
разглеждане на заявленията за предоставяне
на финансова помощ по промоционалните
проекти и приложените към тях документи
се уреждат с правила, утвърдени със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) В състава на КОП участват представители на МЗХГ, на ИАЛВ, на ДФЗ и на
Министерството на икономиката.
(4) Комисията за оценка на проектите
оценява постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ и приложените
към тях документи съгласно критериите за
оценка, посочени в приложение № 7. Допустими за подпомагане са заявления, получили
минимум 5 точки по критериите за оценка.
Съответствието с критериите за оценка се
преценява въз основа на приложените към
заявлението за финансова помощ документи
и документите, представени по реда на чл. 39,
ал. 5 и чл. 40, ал. 2.
(5) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират в низходящ ред от
КОП според получените при оценката точки
до размера на определения за съответния
прием бюджет, за което се изготвя списък.
При повече от едно заявление с еднакъв брой
точки, за които наличният бюджет, определен
в заповедта на изпълнителния директор на
ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния прием, е
недостатъчен, той се разпределя между тези
за явлени я пропорциона лно на за явеното
финансиране. В този слу чай кандидатите
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са длъжни да изпълнят всички допустими
дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(6) Комисията за оценка на проектите
изготвя окончателен списък на оценените заявления за предоставяне на финансова помощ,
който предоставя на изпълнителния директор
на ДФЗ за одобрение или отхвърляне.
(7) Окончателният списък на класираните
заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница
на ДФЗ.
(8) В срок до 90 дни от подаване на заявленията по чл. 39, ал. 2 и въз основа на класирането по ал. 6 изпълнителният директор
на ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне
на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за
предоставяне на финансова помощ; заповед
та се съобщава и подлежи на обжалване по
реда на АПК.
(9) Срокът по ал. 8 може да бъде удължен,
когато:
1. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на
отговора или становището от съответния
орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност
и/или измама – със заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган;
4. е изпратено запитване за потвърждаване
достоверността на представените оферти по
чл. 32, ал. 4, т. 1 – със срока за получаване
на отговор от съответния оферент.
(10) Заявлението за предоставяне на финансова помощ се отхвърля, когато:
1. проектът не съответства на дейностите
по чл. 32, ал. 2;
2. е получило по-малко от 5 точки съгласно
критериите за оценка по чл. 41, ал. 4;
3. кандидатите не отговарят на изискването
за пазарен дял по чл. 39, ал. 5, т. 2;
4. липсва наличен бюджет, определен със
заповедта по чл. 3, ал. 1;
5. в промоционалния проект не е формулирана стратегия, целяща увеличение с не
по-малко от 10 на сто на ръста на продажбите/износа, както и когато кандидатът няма
достатъчно количество вина със ЗНП/ЗГУ
и сортове без ЗНП/ЗГУ на склад за реализиране на заложената стратегия;
6. не са представени декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите,
за участие в промоционалния проект;
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7. предложените разходи на операцията
надвишават обичайните пазарни цени;
8. кандидатът не притежава технически
капацитет по чл. 39, ал. 2, т. 1;
9. кандидатът не разполага с финансови
ресурси по чл. 39, ал. 2, т. 2;
10. се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова
помощ с оглед извличането на предимства
в противоречие с целите на мярката за подпомагане съгласно Националната програма;
11. се установи свързаност между кандидата по мярката и оферентите по чл. 32, ал. 5
съгласно представени договори по чл. 39,
ал. 2, т. 7;
12. дейностите в промоционалния проект
не съответстват на изискванията, определени
в тази наредба, и на насоките на Европейския съюз за прилагане на мярката, публикувани на официалния интернет портал
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/
wai/navigation/container.jsp;
13. кан ди дат ът поп речи на извършването на проверка на място, с изключение
на случаите на непреодолима сила и/или
извънредни обстоятелства;
14. се установи несъответствие с изискванията към кандидата.
Раздел VI
Условия и ред за сключване на договор
Чл. 42. (1) В срок до 10 дни от получаване
на заповедта по чл. 41, ал. 8, т. 1 кандидатът
или негов изрично упълномощен с нотариално
заверено пълномощно представител следва
да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ.
(2) Когато кандидатът не сключи договор
в срока по ал. 1 и не е информирал преди
изтичането м у ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото му
да сключи договор се погасява.
(3) Кандидатът е длъжен да открие отделна
банкова сметка за извършване на финансови
трансакции, свързани единствено с договора
по ал. 1.
Раздел VII
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Чл. 43. (1) Финансовата помощ по чл. 36,
ал. 1 се изплаща чрез авансови плащания,
междинни плащания и окончателно плащане.
(2) Ползвателят на финансова помощ може
да подаде заявление за междинно плащане,
при условие че е поискано със заявлението
за предоставяне на финансова помощ и е
вк лючено в договора за предоставяне на
финансова помощ.
(3) Междинното плащане включва разходи
само за изпълнени и заплатени дейности.
(4) Ползвателят има право на едно междинно плащане за всеки един период.
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Чл. 44. (1) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор
по чл. 42, ал. 1 или след започване на нов
период по чл. 35, ал. 2. Към заявлението се
прилага банкова гаранция в полза на ДФЗ в
размер 110 на сто от заявената авансова сума.
Срокът на валидност на гаранцията трябва
да бъде 6 месеца след изтичане на крайния
срок за изпълнение на всички дейности по
договора по чл. 42, ал. 1.
(2) Размерът на авансовото плащане не
може да надхвърля 50 на сто от стойността
на договорената финансова помощ за съответния период по чл. 35, ал. 2, финансирана
от бюджета на ЕС.
(3) Срокът за подаване на заявление за
авансово плащане по сключения договор за
предоставяне на финансова помощ е четири месеца считано от началото на съответния
период по чл. 35, ал. 2.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
авансово плащане до 30 дни след депозирането на заявление за авансово плащане заедно
с оригинал на банкова гаранция.
(5) Когат о ползват ел я т на фи на нсова
помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане
и не подаде заявление за авансово плащане
в срок, договорът за финансова помощ се
прекратява по право.
Чл. 45. (1) Заявлението за междинно плащане по чл. 43, ал. 4 се подава в 10-дневен
срок след изтичане на първото полугодие
считано от началото на съответния период
по чл. 35, ал. 2. След този срок заявления
за междинно плащане не се приемат освен
в сл у чаите на непреодолима сила и/или
извънредни обстоятелства.
(2) Заявлението за междинно плащане се
придружава от междинен доклад, финален
финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за съответния
период и извлечение по сметката, посочена
в чл. 42, ал. 3.
(3) При подаване на заявлението ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително
и тези, за които се изискват копия, като
удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис на ползвателя на финансовата
помощ. Служителят, приемащ документите,
сверява представените копия с оригиналните
документи.
(4) Документите по ал. 3 се представят
на български език, а когато оригиналният
документ е на чужд език, се представя и
легализиран превод на заклет преводач или
превод с апостил на български език.
(5) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава
50 на сто от стойността на годишната фи-
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нансова помощ от бюджета на ЕС съгласно
сключения договор по чл. 42, ал. 1.
(6) Когато в заявлението за меж динно
плащане е заявена за възстановяване сума,
равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага
сер т ифи к ат за фи на нсов о т че т с ъгласно
чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април
2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на националните програми за
подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ,
L 190/23 от 15.7.2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150
на Комисията“.
(7) Заявлението за междинно плащане
може да бъде прието и при непредставяне,
нередовност и/или непълнота на документи,
но само когато това се отнася за документи,
издадени от други държавни и/или общински
органи и институции, за които ползвателят
на финансова помощ представи писмени
док азат елс т ва, че е на п ра ви л иск а не за
тяхното издаване. Ползвателят на помощта
подписва декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема
задъл жение да представи издадените въз
основа на искането документи най-късно в
срока по чл. 46, ал. 4.
Ч л. 46. (1) За я влен ие за окон чат ел но
плащане и/или отчет за авансово плащане след приключване на съответен период
на изпълнение на промоционалния проект
се подава в 10-дневен срок след датата на
приключване на дейностите за съответния
период, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) Заявлението за окончателно плащане
и/или отчетът за авансово плащане по ал. 1
се придружават от финален отчет за осъществените дейности, оценка на получените
резултати от дейностите и от окончателен
финансов отчет за извършените разходи.
Заявлението за окончателно плащане може
да бъде прието и при непредставяне и/или
нередовност, и/или непълнота на документи,
но само когато това се отнася за документи,
издадени от други държавни и/или общински
органи и институции, за които ползвателят
на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното
издаване. Ползвателят на помощта подписва
декларация, че е запознат с нередовностите
и/или непълнотите и поема задължение да
представи издадените въз основа на искането
документи най-късно в срока по ал. 4.
(3) Когато в заявлението за окончателно плащане е заявена за възстановяване
с у ма, ра вна и л и по -г ол я ма о т левовата
равностойност на 300 000 евро, към него се
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прилага копие от сертификат за финансов
отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва авансово, меж динно или окончателно
плащане в срок до 90 календарни дни след
депозирането на заявлението. Срокът може
да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на
отговора или становището от съответния
орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност
и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
изпратено уведомително писмо по ал. 1 – със
срока за получаване на отговор от кандидата.
(5) Изпълнителният директор на ДФЗ уведомява писмено ползвателя на финансовата
помощ за размера на извършените плащания
по заявлението за плащане.
(6) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна
на ползвателя на финансовата помощ, установено при извършване на административна
проверка и/или на проверка на място, договорираната помощ се преизчислява.
(7) Ползвателят може да подаде искане
за п ром яна на договора не по -к ъсно о т
3 месеца преди изтичане на неговия срок.
Към искането се прилагат доказателства,
необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ
може да поиска изменение на договора само
веднъж на полугодие от съответния период,
но не повече от две изменения на период.
Не се допуска изменение и/или допълнение
на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/
или променя дейностите, с което се нарушава
първоначалната стратегия на промоционалния проект;
2. води до увеличаване на стойността на
договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от поддейност в
поддейност и от действие в действие;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
6. води до замяна на поддейност с поддейност и/или действие с действие.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
част или цялото плащане, когато:
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1. установи нередовност и/или непълнота
на документите;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изиск
ванията на промоционалния проект;
3. ползвателят на финансовата помощ не
отстрани нередовностите и/или непълнотите
в срока по ал. 4;
4. установи изкуствено създадени условия
за получаване на финансова помощ с оглед
извличането на предимства в противоречие
с целите на мярката за подпомагане;
5. ползвател ят на помощта е представил пред ДФЗ декларация и/или документ
с невярно съдържание, неистински и/или
подправен документ;
6. ползвателят на финансова помощ не е
спазил изискванията на чл. 42, ал. 3;
7. към заявлението за междинно и/или
окончателно плащане не е представен сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150
на Комисията;
8. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени,
на ДФЗ;
9. са извършени дейности след изтичане
на конкретния период по чл. 35, ал. 2;
10. кандидатът попречи на извършването
на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни
обстоятелства.
(9) В случаите по ал. 4, т. 2, 3 и 4 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед
за спиране на обработката по подаденото
заявление за плащане, която се връчва на
кандидата.
Раздел VIII
Контрол на изпълнението на промоционалните проекти
Чл. 47. (1) Държавен фонд „Земеделие“
конт ролира изпълнението на одобрените
промоционални проекти чрез извършване на
административни проверки и/или проверки
на място.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
ежегодни проверки на място на всички избрани оференти, които включват документални
и счетоводни проверки.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ и на избраните
оференти относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение
на проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки
за дейностите по изпълнение на промоционалните проекти;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
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(4) Ползвателите на финансова помощ и
избраните оференти по проекта са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по промоционалните проекти и по изпълнението им в
продължение на 5 години след приключване
на изпълнението.
(5) Ползвателите на финансова помощ
са длъжни да имат отделна разплащателна
смет ка за дейност и т е по изп ъ лнение на
промоционалния проект.
(6) Мат ериа л и т е, изг о т вен и п ри п рила г а не т о на п р омоц иона л н и т е п р о ек т и,
вк л юч и т ел но г рафи ч н и т е, виз уа л н и т е и
аудио-визуалните произведения и интернет
страниците, могат да се използват от тях
след приключване на проекта при условия,
предвидени в договора по чл. 42, ал. 1.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ проверява
дали информационните и промоционалните
материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти, отговарят на критериите,
изброени в приложение № 8 и чл. 48.
Раздел IX
Общи и специфични изисквания към обознача ва не то на п роизхода, ви д и мос т на
търговски марки
Чл. 48. Всички съобщения за популяризиране следва да бъдат базирани на характерните качества на виното и да отговарят
на приложимото законодателство в третите
държави, в които са насочени, както и на
следните кумулативни условия:
1. произходът на популяризираните продук
ти следва да се посочи за ЗНП/ЗГУ вина, но
съобщението за популяризиране не трябва да
се оформя по такъв начин, че да насърчава
покупката на вина, единствено благодарение
на техния произход;
2. главното послание на промоционалния
проект следва да е послание на Съюза и да
не акцентира върху конкретен произход и
конкретни търговски марки;
3. обозначаването на произхода не следва
да представлява ограничение на свободното
движение на селскостопански продукти в
разрез с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ОВ, С 83/1 от
30.3.2010 г.);
4. обозначаването на произхода следва да
допълва главното послание на Съюза;
5. търговските марки могат да са визуално изобразени върху информационните и
промоционалните материали, показвани или
раздавани по време на дейности съгласно
чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3; търговските марки не
могат да заемат повече от 5 на сто от площта
на материала; не се допуска визуализация
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на търговски марки по дейности съгласно
чл. 32, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ освен в
случаите на изработването на покана за целите на дегустацията и/или демонстрацията;
6. изобразените търговски марки не могат
да бъдат по-малко от пет на брой;
7. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на панаири
и международни изложби, демонстрации в
търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес
срещи, продуктови дегустации;
8. търговските марки могат да са визуално
изобразени само по време на дейностите по
т. 7 заедно на транспарант, разположен на
предната страна на пулта на щанда или на
еквивалентна опора, като не могат да заемат
повече от 5 на сто от общата площ;
9. всяка търговска марка се изобразява
неутрално и не следва да измества главното послание на Съюза; търговските марки
не могат да отслабват главното послание
на Съюза; търговските марки следва да са
с по-малки размери от главното послание
на Съюза, обозначението за произход и от
емблемата на Съюза, която указва съфинансиране от ЕС;
10. главното послание не може да бъде
изместено на заден план от изображения,
цветове, символи и др., свързани с търговските марки;
11. търговските марки се изобразяват на
място, различно от мястото, предназначено
за главното послание на Съюза;
12. т ърговските марки могат да бъдат
изобразени в уебсайт по чл. 32, ал. 2, т. 1,
буква „д“ като общ банер в долната част на
страницата, който не заема повече от 5 на
сто, като всяка марка се изобразява съгласно т. 9; търговските марки могат да бъдат
изобразени и заедно на страница, различна
от началната, като всяка търговска марка се
изобразява по неутрален и идентичен начин.
Г л а в а

п е т а

МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“
Раздел І
Дейности
Чл. 49. (1) Подпомагането по мярка „Инвестиции в предприятия“ обхваща дейности,
насочени към изпълнението на инвестиции за
подобряване на материални и нематериални
активи – съоръжения за преработка и/или
инфраструктура на предприятията в лозаровинарския сектор.
(2) По мярка „Инвестиции в предприятия“
не се подпомагат дейности, финансирани по
други схеми или мерки от фондовете на ЕС
и с национални средства.
Чл. 50. (1) Допустими за подпомагане по
мярката са разходите за следните дейности:
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1. закупуване или закупуване на лизинг
на нови машини и оборудване, включително
и на компютърен софтуер, предназначени за:
а) преработката на грозде;
б) контрол на ферментацията, обработка
на вино и гроздова мъст;
в) контрол на температурата;
г) преместване на виното в избените помещения;
д) прилагане на технология, свързана с
пенливи вина;
е) бутилиране, етикетиране, опаковане;
ж) управление на отпадните води;
з) инфраструктурата на избата:
аа) тръбни линии, тръбопровод, различни
мрежи (кислород, азот, вода, SO 2 и др.);
бб) монтаж и помощни съоръжения;
вв) автоматични системи;
и) съхранение, смесване, грижа и стареене
на виното:
аа) бъчви за ферментация, съхранение и
стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи
бъчви;
бб) резервоари от неръждаема стомана за
винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани
за хранителни цели);
гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски
продукти чрез полагане на вътрешно покритие
от типа епоксидна смола или неръждаема
стомана;
дд) избено помещение за ферментация,
съхранение и стареене на виното – стелажи,
контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
ее) модулна система за позициониране на
бъчви;
жж) автоматизирана стелажна система за
съхранение на бутилирани вина;
2. общи разходи, свързани с разходите,
посочени в т. 1, като хонорари на инженери
и консултанти, предпроектни проучвания,
придобиване на патентни права и лицензи,
извършвани както в процеса на подготовка
на заявлението за предоставяне на финансова
помощ, така и по време на изпълнение на
дейностите; тези разходи не надхвърлят 4 на
сто от всички разходи по проекта.
(2) Максималният срок за изпълнение на
дейностите по ал. 1 е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
Чл. 51. (1) Недопустими за финансиране
по мярката са следните дейности:
1. закупуване на машини или оборудване
втора употреба;
2. развитие на нови продукти, процеси
и технологии, свързани с лозаро-винарски
продукти.
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(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи за инвестиции за обикновена
подмяна;
2. разходите, свързани с договор за лизинг,
извън посочените по-горе, по-специално маржа
на лизингодателя, разходите за рефинансиране
на лихви, непреките разходи и разходите за
застраховка;
3. данък добавена стойност, освен когато
не е възстановим по националното законодателство за облагане с ДДС.
Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 52. (1) За финансова помощ по мярка
„Инвестиции в предприятия“ могат да кандидатстват:
1. винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и
спиртните напитки;
2. организации на производители, асоциации на организации на производители и
междубраншови организации в сектор винено
грозде, признати съгласно Наредба № 12 от
2015 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на земеделски
продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и
на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).
(2) Кандидатите по ал. 1 и техните членове
трябва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в затруднение по смисъла на чл. 50,
пар. 2 от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
4. не са в процедура по ликвидация.
(3) Финансова помощ не се предоставя
за частта от разходите по проектите, които
надхвърлят максимално допустимите стойности по чл. 53, ал. 3 за един прием или за
целия период на Националната програма,
когато надвишаването е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на
помощта, за които се установи, че помежду
си са предприятия партньори или свързани
предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от
Закона за малките и средните предприятия
и за които се установи, че са учредени или
преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се
доказва от кандидата/ползвателя в срок до
15 работни дни от датата на получаване на
уведомително писмо от ДФЗ чрез:
1. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават;
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2. декларация към момента на кандидатстване за всички останали обстоятелства, за
които не се издават официални документи,
включително и за тези по чл. 23 от Закона
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(5) Липсата на обстоятелства по ал. 2,
т. 2 се доказва с годишни финансови отчети
за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението в случаите, когато не са
достъпни в търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел.
(6) Финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ не могат да получат
кандидати, които са физически лица производители, и кандидати по ал. 1, чиито
представляващи са осъдени с влязла в сила
присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172,
192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс или са осъдени с влязла
в сила присъда, освен ако са реабилитирани,
за аналогично престъпление в друга държава
членка или трета страна.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 53. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в
предприятия“ е:
1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-,
малки и средни предприятия по смисъла на
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124/36, 20.5.2003 г.);
2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от
750 служители или с оборот, по-малък от
200 милиона евро;
3. до 15 на сто от действително направените
допустими разходи за предприятия с над 750
служители или с оборот над 200 милиона евро.
(2) Разликата между пълния размер на
одобрените разходи и размера на финансовата
помощ по ал. 1 се осигурява от получателя
на финансовата помощ.
(3) Максималната стойност на един проект
не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.
(4) Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период
на прилагане на Националната програма за
подпомагане на лозаро-винарск и я сектор
2019 – 2023 г. за един кандидат е левовата
равностойност на 1 500 000 евро.
(5) Допуска се предоставяне на авансово
плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на
дейностите е започнало и в заявлението за
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предоставяне на финансова помощ е посочен точният размер на сумата за авансовото
плащане.
Чл. 54. (1) Кандидатът за подпомагане подава заявление за издаване на удостоверение
за право на участие, за една или повече дейности по чл. 50, по утвърден съгласно чл. 2,
ал. 2 образец в ТЗ на ИАЛВ по регистрация
на производствения обект на винопроизводителя или по седалище и адрес на управление
на кандидата по чл. 52, ал. 1, т. 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на документ за правно основание
за ползване за имота, в който се инвестира
за срок не по-малък от 8 години от датата
на подаване на заявлението, в случай че не
е приложен към досието на производителя
в лозарския регистър;
2. технологичен проект ведно със схема
и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както
и удостоверението за правоспособност на
проектанта;
3. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(4) В случай че заявителят е организация
на производители, асоциация на организации на производители или междубраншова
организация, ИАЛВ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра
на земеделието, храните и горите.
Чл. 55. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 54, ал. 1 ТЗ
на ИАЛВ извършва проверка за наличие и
съответствие на предоставените към заявлението документи и сравнява включените
в технологичния проект данни с вписаните
в лозарския регистър.
(2) При установяване на нередовности и/
или непълноти в заявлението и приложените
към него документи ИАЛВ писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни
от получаване на уведомлението следва да
представи изисканите документи или писмени обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по
ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане.
Кандидатът може да подаде ново заявление
през съответната финансова година.
(4) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 1 или след отстраняване
на нередовностите и/или непълнотите по ал. 2
ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място
на производствения обект за установяване
на действителното състояние. Резултатите от
проверката се отразяват в контролен лист в
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два екземпляра, подписан от длъжностните
лица, извършили проверката, и от кандидата
или негов упълномощен представител.
(5) В срок до три работни дни след извършване на п роверката по а л. 4 ТЗ на
ИАЛВ изготвя становище за одобрение или
отхвърляне на заявлението.
(6) В срок до 5 работни дни от получаване на становището по ал. 5 изпълнителният
директор на ИАЛВ със заповед:
1. одобрява технологичния проект и издава
удостоверение за право на участие по мярка
„Инвестиции в предприятия“;
2. мотивирано отхвърля напълно или частично заявлението; заповедта се съобщава
и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) Заявлението получава пълен или частичен отказ за включените в технологичния
проект дейности, които:
1. не са допустими по мярка „Инвестиции
в предприятия“;
2. са извършени или е започнало извършването им към момента на заявяването;
3. не са приложими към производствения/
те обект/и на заявителя;
4. не съответстват на целите на проекта,
На ц иона л ната п рог рама за под пома га не
на лозар о -ви нар ск и я с ек т ор за периода
2019 – 2023 г. или на изискванията, определени в тази наредба.
(8) Когато заявлението е одобрено, на
кандидата се изпращат заповедта по ал. 6,
т. 1, технологичният проект и удостоверението за участие по мярка „Инвестиции в
предприятия“.
Раздел IV
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ
Чл. 56. (1) За предоставяне на финансова
помощ кандидатът подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец, утвърден съгласно чл. 3,
ал. 2, към което прилага:
1. бизнес план по образец, утвърден от
изп ъ лни телни я ди рек т ор на ДФЗ, кой т о
следва да съдържа подробно описание на
п ла н и ра н и т е и н вес т и ц и и и дей нос т и за
5-годишен период;
2. договор за лизинг и погасителен план
със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в
които инвестицията се закупува на лизинг;
3. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по
оценка на въздействие върху околната среда/
решение за преценяване на необходимостта
от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за
преценка на вероятната степен на значително
отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително
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от компетентния орган по околна среда,
издадени по реда на Закона за опазване на
околната среда и/или Закона за водите;
4. разрешение за строеж, издадено по реда
на ЗУТ в случаите, когато инвестиционните
намерения включват разходи за строителство
на сгради и съоръжение, въпреки че същите
не подлежат на финансиране по настоящата
програма;
5. разрешение за поставяне, издадено по
реда на ЗУТ, в случай че проектът включва
разходи за преместваеми обекти или мобилни
преработвателни съоръжения;
6. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП
(по образец, утвърден от министъра на икономиката);
7. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(3) Към бизнес плана кандидатът прилага
заверени копия на:
1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел,
когато кандидатът не е новорегистриран;
2. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на
актив, дата и цена на придобиване, когато
кандидатът не е новорегистриран;
3. най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал за разходи по инвестицията
в бизнес плана, които следва да съдържат
данни за оферента, срока на валидност на
офертата, датата на издаване на офертата;
4. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;
5. договори за разходи, свързани с проекта,
като разходи за предпроектни проучвания,
инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на
технологичен проект;
6. док у мен т и за п равно основание за
ползване на имота, в който се инвестира,
със срок не по-малък от 8 години от датата
на подаване на заявлението; договорите за
ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;
7. лицензи, разрешения и удостоверения
при необходимост;
8. док ла д и резюме за о т разяване на
резулататите от енергийно обследване на
промишлената система съгласно Наредба
№ Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на
показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия,
промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на
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обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания
(ДВ, бр. 81 от 2016 г.).
(4) Бизнес планът следва да показва подобряване на дейността на винарското предприятие на кандидата или на членовете на
групите или организациите на производители
чрез прилагане на планираните инвестиции
и дейности и постигане на една или повече
от целите на мярката, посочени в Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(5) Бизнес планът следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското
предприятие за период 5 години.
(6) При поиск ване о т ДФЗ И А ЛВ по
служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверението за право на участие
по мярката, издадено съгласно чл. 55, ал. 6,
т. 1 и съдържащо изчерпателна информация
за състоянието на винарското предприятие
към датата на кандидатстване във връзка с
критериите по приложение № 9, одобрения
от ИА ЛВ технологичен проект ведно със
схема и описание на технологичния процес,
изработен от правоспособен проектант, както
и удостоверението за правоспособност на
проектанта.
(7) Когато кандидатът за подпомагане
стопанисва винени лозя, ИАЛВ предоставя
на ДФЗ по служебен път актуална справка
за лозарските му стопанства.
(8) Когато оферта по ал. 3, т. 3 е предоставена от лице, чиято основна дейност не е
свързана с обекта на офертата, следва да се
предоставят доказателства за възможността
да достави заявените материали и оборудване
(заверени копия на рамкови споразумения
за доставка, договори за представителство,
дистрибуция и др.).
(9) Когато кандидат ът вече е полу чил
одобрение на подадено заявление по ал. 1,
може да подаде ново заявление, след като е
подал заявление за изплащане на финансова
помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ по първото заявление.
(10) При установяване на нередовност и/
или непълнота на документите ДФЗ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
следва да отстрани нередовностите и/или
непълнотите и да предостави изисканите
документи и/или писмени обяснения.
(11) В случай че не може да се направи
служебна проверка за обстоятелствата по
ч л. 52 , а л. 6, ДФЗ у ведом я ва к а н д и дата
писмено, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомлението следва да представи легализиран превод на свидетелство за
съдимост, когато то подлежи на издаване от
чуждестранен орган. Когато в съответната
чужда държава свидетелство за съдимост
или еквивалентен документ не се издава,
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горепосоченото лице следва да представи
декларация съгласно законодателството на
държавата, в която е установено.
(12) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не
представи документите в срока по ал. 10 и
11, заявлението за подпомагане се отхвърля
със заповед на изпълнителния директор на
ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
(13) Кандидатът за подпомагане не може
да оттегли подадено заявление за предоставяне на финансова помощ, след като е
уведомен за установени нередовности и/или
непълноти на предоставените документи или
за предстояща проверка на място.
Чл. 57. (1) След подаване на заявлението
за предоставяне на финансова помощ служителите от ДФЗ извършват административна
проверка на документите, проверка на място
за преценяване допустимостта на проектното
предложение, както и финансова оценка на
бизнес плана.
(2) При определяне стойност та на допустимите разходи задължително се взема
предложената най-ниска цена.
Чл. 58. (1) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват
съгласно критериите за оценка, посочени в
приложение № 9. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на
приложените към заявлението за подпомагане
документи и документите, изискани по реда
на чл. 56, ал. 10. Допустими за подпомагане
са заявления за предоставяне на финансова
помощ, получили не по-малко от 5 точки
по критериите за оценка.
(2) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в
низходящ ред до размера на определения за
съответния прием бюджет.
(3) В случаите на повече от едно заявление
с еднакъв брой точки, за които наличният
бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за
съответния период на прием, е недостатъчен,
той се разпределя меж ду тези заявления
пропорционално на заявеното финансиране.
В този случай кандидатите са длъжни да
изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението по чл. 56, ал. 1.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ публикува
на интернет страницата си резултатите от
класирането.
(5) В срок до 70 работни дни от подаване
на заявленията и въз основа на класирането
по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на
ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне
на финансова помощ;
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2. мотивирано отхвърля заявлението за
предоставяне на финансова помощ; заповед
та се съобщава и подлежи на обжалване по
реда на АПК.
(6) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен
отказ в случай на:
1. несъответствие с изискванията на чл. 52;
2. несъответствие с целите на Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.,
изискванията, определени в тази наредба и
в правото на Европейския съюз;
3. несъответствие с изискването по ал. 1
за минимален брой точки;
4. недостатъчен бюджет за финансиране
на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 1.
(7) Срокът по ал. 5 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на
отговора или становището от съответния
орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност
и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган;
4. когато е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените
оферти по чл. 56, ал. 3, т. 3 – със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
5. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
изпратено уведомително писмо – със срока
за получаване на отговор от кандидата.
(8) Когато със заявлението е поискано
финансиране на дейност, при която ще се
закупува на лизинг, финансовата помощ се
одобрява за допустимата част от размера
на главницата до размера по чл. 53. В тези
случаи собствеността върху активите, които
подлежат на финансиране, трябва да бъде
придобита в срока на договора за отпускане
на финансова помощ.
(9) Заявленията за финансово подпомагане
и приложените към тях документи могат да
бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати
от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.
Чл. 59. (1) В срок до 10 работни дни от
получаване на заповед за одобрение по чл. 58,
ал. 5, т. 1 кандидатът или негов изрично
упълномощен представител е длъжен да се
яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор
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за предоставяне на финансова помощ, в
който се уреждат правата, задълженията и
отговорностите на страните, включително
основанията за изискуемост на финансовата
помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ
в срока по ал. 1 и не е информирал преди
изтичането му ДФЗ за наличие на обективна
невъзможност да сключи договора, правото
за сключване на договор се погасява.
(3) Когато кандидатът е извършил някоя
от дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 1 преди подписване на договора, размерът на помощта
се намалява със стойността, предвидена за
същата дейност.
Чл. 60. (1) Ползвателят може да подаде
искане за промяна на договора с ДФЗ не
по-късно от един месец преди изтичане на
неговия срок. Към искането се прилагат
доказателства, необходими за преценка на
неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на дейностите;
2. води до увеличаване на стойността на
договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора до максималния
срок, определен в чл. 50, ал. 2.
(4) Когато искането по ал. 1 не налага
промяна в утвърдения технологичен проект,
ДФЗ уведомява бенефициента и изготвя анекс
към сключения договор.
(5) Когато искането по ал. 1 е основателно
и налага промяна в утвърден технологичен
проект, след уведомление от ДФЗ бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ
заявление за утвърждаване на измененията,
като прилага и актуализиран технологичен
проект по чл. 54, ал. 2 с актуални документи
в случай на изменения.
(6) Заявлението по ал. 5 се разглежда по
реда на чл. 55, в резултат на което изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие
по мярка „Инвестиции в предприятия“ и
утвърдения технологичен проект;
2. мотивирано отхвърля заявените изменения; заповедта се съобщава и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
(7) Заповедта по ал. 6, т. 1 се изпраща на
кандидата с утвърдения технологичен проект
и удостоверението за право на участие по
мярка „Инвестиции в предприятия“.
(8) Изпълнителната агенция по лозата и
виното в срок три работни дни от издаване
на заповедта по ал. 6, т. 1 изпраща по служебен път на ДФЗ оригинали на заповедта,
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на утвърдените изменения в технологичния
проект, на удостоверението за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.
(9) След получаване на документите по
ал. 8 ДФЗ изготвя анекс към ск лючени я
договор и уведомява бенефициента.
Раздел V
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Чл. 61. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на дейностите, за които е
сключен договорът.
(2) Финансовата помощ може да бъде
изплатена авансово в размер до 80 на сто от
договорената финансова помощ, при условие
че изпълнението на дейностите е започнало и
със заявлението за кандидатстване е заявено
авансовото плащане.
(3) Авансово плащане в размера, посочен
в заявлението за предоставяне на финансова
помощ, може да бъде заявено до 2 месеца от
датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно
от 31 юли на съответната финансова година.
(4) При авансово плащане максималният
срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на финансовата година,
следваща годината на авансовото плащане,
и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на
срока на валидност на банковата гаранция.
Чл. 62. (1) За предоставяне на авансово
плащане ползвателят на помощта подава в
ЦУ на Държавен фонд „Земеделие“ заявление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ДФЗ, към което прилага:
1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), доказващи, че извършването на
инвестицията е започнало;
2. оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110
на сто от исканата за авансово изплащане
сума, със срок на валидност не по-малко
от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора;
3. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(3) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата
помощ следва да осигури оригиналите на
всички документи, включително и тези, за
които се изискват копия, като удостоверява
съответствието на представените копия със
заверка „Вярно с оригинала“.
(4) При установяване на нередовност и/
или непълнота на документите по ал. 1 ДФЗ
писмено уведомява ползвателя на финансо-
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ва помощ, който в срок до 10 работни дни
от полу чаване на у ведомителното писмо
следва да отстрани нередовностите и/или
непълнотите и да предостави изисканите
документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите
не бъдат отстранени в срок, заявлението за
авансово плащане се отхвърля със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ.
(5) След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва
проверка на документите по ал. 1, както и
за обстоятелства по чл. 64, ал. 2.
(6) В срок до 30 работни дни от подаване
на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изп лащането на авансово
заявената сума;
2. мотивирано отказва изплащането на
авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда
на АПК.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или
непълноти, за отстраняването на които е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на
отговора или становището от съответния
орган или институция;
2. е издадена заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ в случаи на съмнения за
нередност и/или измама – със срока, необходим за отстраняването им, като в този
случай обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган.
(8) В 15-дневен срок от изпращане на
уведомлението по ал. 6, т. 1 ДФЗ превежда
сумата, одобрена за авансово плащане, по
посочената в заявлението банкова сметка
в левове.
(9) Когат о ползват ел я т на фи на нсова
помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и
не подаде заявление за авансово плащане в
срок, договорът за финансова помощ се счита
за прекратен, освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.
Чл. 63. (1) До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на
дейностите по договора за предоставяне на
финансова помощ, но не по-късно от 1 юли
на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на
ДФЗ заявление за окончателно плащане по
образец, утвърден съгласно чл. 3, ал. 2:
1. за плащане на остатък в случаите, когато е получил авансово плащане;
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2. за плащане на договорената сума след
изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не
е получил авансово плащане.
(2) Заявлението за окончателно плащане
се подава през същата финансова година,
в която е предвидено приключване на инвестицията по договора за предоставяне на
финансова помощ.
(3) Към заявлението се представят:
1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), които следва да бъдат съставени
по начин, който да позволява съпоставяне
на извършените разходи с разбивката на
планираните разходи в бизнес плана;
2. приемно-предавателни п ротоколи с
изпълнителите за извършените дейности по
инвестицията;
3. копия на договори за услуги, работи, доставки на инвестицията с детайлно
описание на техническите характеристики,
цена в левове, срок, количество и начин на
доставка заедно с представена на хартиен и
електронен носител подробна количественостойностна сметка;
4. копия на приемно-предавателни прот око л и меж д у до с т а вч и к /и з п ъ л н и т е л и
ползвателя на помощта за доставени стоки/
услуги, съдържащи подробно описание на
техническите характеристики;
5. копие на договор за финансов лизинг
с приложен към него погасителен план за
изплащане на лизинговите вноски (в случаите
на финансов лизинг);
6. протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия в случаите,
когато се изиск ва съгласно дейст ващата
правна у редба – за машини, съоръжения,
оборудване, вк лючи телно и компю т ърен
софтуер, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
7. ра зходооп ра вдат ел н и док у мен т и за
общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 на сто от договорените дейности и
платежни документи по тях;
8. отчет за приходи и разходи и баланс
за предходната финансова година, в случай
че същият не е публикуван в търговския
регистър;
9. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на
актив, дата и цена на придобиване;
10. застраховка на активите, предмет на
финансиране, за срок една година, в полза
на ДФЗ; застраховката следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на
периода на мониторинг съгласно договора
за финансова помощ; застрахователната полица следва да покрива минимум следните
застрахователни рискове: пожар, експлозия,
удар от мълния, наводнения, свличания или
срутвания на земни пластове, измокряния
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в резултат на авария на ВиК, злоумишлени
действия на трети лица (вандализъм), кражба
с взлом, ако обектът е затворен или ограден,
земетресение;
11. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(4) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(5) При подаване на заявлението ползвателят на помощта следва да осигури оригиналите на всички документи, включително
на тези, за които се изискват копия, като
удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“ и
подпис. Служителят, приемащ документите,
сверява представените копия с оригиналните
документи.
(6) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни
удостоверение за приключени дейности в
оригинал. За издаване на удостоверението в
ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по утвърден
съгласно чл. 2, ал. 2 образец.
(7) Ползвателите на помощта следва да
извърш ват вси чк и п лаща ни я със свои т е
контрагенти само по банков път. Плащания,
извършени в брой, не се финансират.
(8) Когато със заявлението по ал. 1 е
поискано финансиране на дейност, която се
изпълнява чрез закупуване на лизинг, одоб
рената финансова помощ се изплаща след
изплащане на вноските по лизинговия план.
Чл. 64. (1) След подаване на заявлението за окончателно плащане ДФЗ извършва
проверка за наличието и съответствието на
документите, приложени към него.
(2) При установяване на нередовност и/
или непълнота на документите ДФЗ писмено
уведомява кандидата, който в срок 10 работни дни от получаване на уведомителното
писмо следва да отстрани нередовностите и/
или непълнотите и да предостави изисканите
документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите
не бъдат отстранени в срок, заявлението за
плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) След проверката по ал. 1 ДФЗ извършва
проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените дейности по договора
за предоставяне на финансова помощ.
(4) Когато бъде установено неизпълнение
на задълженията по договора от страна на
бенефициента, установено при извършване на
административната проверка и проверката на
място, договорираната финансова помощ се
преизчислява съгласно реално извършената
инвестиция.
(5) В срок до 70 работни дни от подаване
на заявлението за плащане изпълнителният
директор на ДФЗ със заповед:
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1. одобрява изплащането на финансовата
помощ;
2. мотивирано отказва изплащането на
финансовата помощ; заповедта се съобщава
и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(6) Срокът по ал. 5 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или непълноти или е
необходимо становище на други органи или
институции, срокът се удължава със срока
за получаване на отговор или становище от
съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ, когато са постъпили документи и/
или информация, които създават съмнения
за нередност;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган.
(7) Отказ за изплащане на цялата или
част от финансовата помощ по подадено
заявление за окончателно плащане се постановява, когато:
1. инвестицията не е извършена в срок
или заявлението за окончателно плащане не
е подадено в срока по чл. 63, ал. 1;
2. нередовностите и/или непълнотите не
са отстранени в срока по ал. 2;
3. след извършен анализ се установи фактическо несъответствие и/или несъответствие
по документи между одобрената и реално
извършената инвестиция;
4. се установи неспазване на разписани в
наредбата или договора изисквания, както
и при неспазване на разпоредби от правото
на Европейския съюз;
5. кандидатът попречи на извършването на
проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни
обстоятелства.
Чл. 65. (1) Държавен фонд „Земеделие“
изплаща одобрения размер на финансовата
помощ в 15-дневен срок от уведомлението
по чл. 64, ал. 5, т. 1.
(2) Помощта се превежда на ползвателя на
финансовата помощ в левове по посочената
в заявлението за плащане банкова сметка.
Раздел VI
Мониторинг
Чл. 66. (1) Ползвателите на финансова
помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата
финансова година, следваща годината на
изплащането на помощта. Бенефицентите се
задължават до изтичане на мониторинговия
период:
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1. да използват активите и изпълняват дейностите – обект на подпомагане по договора,
съгласно съответното им предназначение и
капацитет;
2. да не преустановяват подпомогнатата
дейност поради каквито и да са причини,
освен изменящите се сезонни условия за
производство;
3. да подновяват съответните разрешения,
регистрации и/или лицензии в нормативно
предвидените за това срокове – когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен,
разрешителен и/или лицензионен режим;
4. да поддържат обек та на финансова
помощ в съответствие с всеки критерий за
подбор, по който проектното предложение
е било оценено, съгласно приложение № 9;
5. да притежават застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло
платена застрахователна премия за всичк и активи – предмет на инвестици ята, в
полза на ДФЗ, валидна за срок минимум
12 месеца, ведно с опис на имуществото
при застраховане на машини, съоръжения,
оборудване, покриваща всички посочени в
договора за финансово подпомагане рискове
за съответния вид инвестиция; да подновява
ежегодно договора за застраховка за срока
на мониторинга.
(2) В срока по ал. 1 ползвателите на финансовата помощ нямат право да продават,
п рео тст ъпват, п рео тдават и ли дават под
наем обекта на инвестицията, за която са
получили финансово подпомагане по мярка
„Инвестиции в предприятия“.
(3) При установяване на неизпълнение
на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на
проверка от ДФЗ ползвателите възстановяват
изплатената им финансова помощ в пълен
размер, освен ако неизпълнението се дължи
на непреодолима сила и/или извънредни
обстоятелства.
Г л а в а

ш е с т а

МЯРКА „ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА“
Раздел І
Дейности
Чл. 67. (1) По мярка „Застраховане на
реколтата“ се подпомага застраховането на
реколтата от лозя с винени сортове грозде
от физически или юридически лица или от
групи или организации на физически или
юридически лица, които стопанисват площи,
засадени с винени сортове лози.
(2) Кандидатите за подпомагане трябва да
са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ
като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от
следните застрахователни рискове:
1. неблагоприятни климатични условия,
приравнени към природни бедствия:
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а) слана;
б) буря;
в) градушка;
г) заледяване;
д) силен или проливен дъжд;
е) тежка суша,
които унищожават повече от 30 на сто
от средния добив, изчислен на базата на
предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано
на предходния петгодишен период, като от
него се изключат най-високата и най-ниската
стойност;
2. други застрахователни рискове:
а) загуби, причинени от животни;
б) щети, нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители;
в) други неблагоприятни климатични условия, различни от посочените в т. 1.
(3) Финансова помощ за застраховане на
реколтата се предоставя само в случаитe,
когато реколтата е застрахована за винарската година на кандидатстване и до размера на
застрахователното обезщетение, определен
съгласно чл. 68, ал. 2.
(4) Финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ не могат да получат
кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица,
група или организация на физически или
юридически лица, чиито представляващи
са осъдени с влязла в сила присъда, освен
ако са реабилитирани, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а,
ч л. 194 – 217, чл. 219 – 252, ч л. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс или са осъдени с влязла
в сила присъда, освен ако са реабилитирани,
за аналогично престъпление в друга държава
членка или трета страна.
Раздел ІІ
Финансова помощ
Чл. 68. (1) Допустими за подпомагане
са разходите за застрахователни премии до
максималния размер, определен по реда на
ал. 2.
(2) Допустимият максимален размер на
застрахователното обезщетение за единица
площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане,
се определя за всяка финансова година със
заповед на министъра на земеделието, храните и горите въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни
цени на виненото грозде през предходните
три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите
периоди, съгласно чл. 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15
април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на националните
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програми за подпомагане в лозаро-винарския
сектор и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от
15.7.2016 г.), за целите на чл. 49 от Регламент
(ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета.
(3) Финансовото подпомагане не надвишава:
1. 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за
застраховане срещу загуби, причинени от застрахователните събития по чл. 67, ал. 2, т. 1;
2. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите
за застраховане срещу загуби, причинени от
застрахователните събития по чл. 67, ал. 2,
т. 2, букви „а“ и „б“;
3. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите
за застраховане срещу загуби, причинени
едновременно от застрахователните събития
по чл. 67, ал. 2, т. 1 и ал. 2, т. 2, буква „в“.
Раздел IІІ
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ
Ч л. 69. (1) За я в лен ие за изда ва не на
удостоверение за право на участие може да
се подава целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по
регистрация на лозарското стопанство по
утвърден съгласно чл. 2, ал. 2 образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ/и, удостоверяващ/и правното
основание за ползване на имота/имотите, с
нотариална заверка на подписите на страните и за срока на застрахователната полица;
2. актуална/и скица/и на имота/имотите,
издадена/и не по-рано от 6 месеца преди
датата на подаване на заявлението, а когато
е/са издадена/и от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – с отразени последните промени в границите и данните
за имота;
3. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(4) При подаване на заявление по ал. 1
кандидатите са задължени да предоставят
цифрови географски данни за площите, за
които ще бъде сключена застрахователната
полица и за които ще заявяват предоставяне
на финансова помощ от ДФЗ.
(5) При поискване от ДФЗ проверените
от И А ЛВ данни по ал. 4 се предоставят
служебно по електронен път в срок до три
работни дни.
Чл. 70. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 69, ал. 1 ТЗ
на ИАЛВ извършва проверка за наличие и
съответствие на предоставените документи и
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сравнява данните за посочените в заявлението
имоти с данните за лозарското стопанство,
вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на нередовности и/
или непълноти в заявлението и приложените
към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено
уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
следва да представи изисканите документи
или писмени обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по
ал. 2, заявлението се отхвърля със заповед
на изпълнителния директор на ИАЛВ.
(4) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 1 или след отстраняване на нередовностите и/или непълнотите
по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка
за по т върж да ва не на п редос та вен и т е о т
производителя цифрови географски данни
за площите в цифровата ортофотокарта или
при необходимост извършва проверка на
място за установяване на действителното
агротехническо състояние и географските
параметри на заявената площ. Резултатите
от проверката на място се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от
длъжностните лица, извършили проверката,
и от кан ди дата и ли негов у п ъ лномощен
представител.
(5) В срок до три работни дни след извършване на п роверката по а л. 4 ТЗ на
ИАЛВ изготвя становище за одобрение или
отхвърляне на заявлението.
Чл. 71. (1) В срок до 7 работни дни от
изготвянето на становището по чл. 70, ал. 5
изп ъ лни т елни я т д и рек т ор на И А ЛВ въ з
основа на констатациите от извършените
проверки със заповед:
1. одобрява заявлението по чл. 69, ал. 1
и издава на кан ди дата удостоверение за
право на участие по мярка „Застраховане
на реколтата“;
2. мотивирано отхвърля заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на АПК.
(2) Когато заявлението по чл. 69, ал. 1
е одобрено, на кандидата се изпращат заповедта по ал. 1, т. 1 и удостоверението за
право на участие по мярка „Застраховане
на реколтата“.
(3) Срокът на валидност на удостоверението за право на участие по мярка „Застраховане на реколтата“ е 6 месеца от датата
на издаването му.
Раздел ІV
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Чл. 72. Кандидатът подава заявление за
предоставяне на финансова помощ по мярката
по утвърден съгласно чл. 3, ал. 2 образец в
ЦУ на ДФЗ.
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Чл. 73. (1) Към заявлението за подпомагане се прилагат:
1. заверено копие на влязъл в сила застрахователен договор за един или повече от
застрахователните рискове по чл. 67, ал. 2, в
която за застрахованите лица е предвидено
задължение да предприемат необходимите
превантивни мерки спрямо рисковете, за
които е сключена полицата;
2. декларация за липсата на изплатено
подпома га не за същ и т е зас т ра ховат ел ни
рискове по дру ги схеми за подпомагане,
свързани със застрахователния риск;
3. документ, доказващ извършено банково
плащане на цялата застрахователна премия,
и банково извлечение;
4. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната
власт на заявителя.
(3) При поискване от ДФЗ ИАЛВ предоставя по служебен път в срок три работни дни
удостоверение за право на участие по мярка
„Застраховане на реколта“ и у твърдените
цифрови географски данни на одобрената
от ИАЛВ площ.
(4) Документите по ал. 1 се представят
на български език, а когато оригиналният
документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(5) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които се
изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия
с оригиналните документи.
Чл. 74. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението за подпомагане служителите от ЦУ на ДФЗ извършват административна проверка за неговата допустимост.
(2) При установяване на нередовност и/
или непълнота на подадените документи ДФЗ
писмено уведомява кандидата, който в 10-дневен срок от получаване на уведомителното
писмо следва да отстрани нередовностите и/
или непълнотите и да предостави изисканите
документи и/или писмени обяснения.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва служебна проверка за обстоятелствата
по чл. 67, ал. 4. В случай че проверката не
може да бъде извършена, ДФЗ уведомява
кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
трябва да представи легализиран превод на
свидетелство за съдимост, когато то подлежи
на издаване от чуждестранен орган. Когато
в съответната чужда държава свидетелство
за съдимост или еквивалентен документ не
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се издава, горепосоченото лице следва да
представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(4) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока
по а л. 2, за явлението за подпомагане се
отхвърля, като кандидатът може да подаде
ново заявление за подпомагане.
(5) В срок до 15 дни от изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 ДФЗ извършва проверка
на място за установяване съответствието на
информацията, съдържаща се в заявлението
за подпомагане и приложения застрахователен договор. Когато кандидатът попречи
на извършването на проверка на място, с
изключение на случаите на непреодолима
сила и/или извънредни обстоятелства, заявлението за подпомагане се отхвърля.
(6) В срок до 50 дни след получаване на
резултатите от проверките изпълнителният
директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне
на финансова помощ и посочва размера на
помощта;
2. мотивирано отхвърля заявлението за
предоставяне на финансова помощ; заповед
та се съобщава и подлежи на обжалване по
реда на АПК.
(7) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него
док у мен т и могат да б ъдат поп ра вя н и и
коригирани след подаването им само при
очеви дни г решк и, п ризнат и о т ДФЗ въ з
основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е
действал добросъвестно.
(8) Отказ за изплащане на ц ялата или
част от финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява, когато:
1. нередовностите и/или непълнотите не
са отстранени в срока по ал. 2 и 3;
2. се установи неспазване на разписани в
наредбата или договора изисквания, както
и при неспазване на разпоредби от правото
на Европейския съюз;
3. кандидатът попречи на извършването на
проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни
обстоятелства;
4. лицензът на застрахователната компания е отнет.
Чл. 75. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта за одобрение по чл. 74,
ал. 6, т. 1 кандидатът или негов упълномощен
представител следва да се яви в ЦУ на ДФЗ
за подписване на договор за предоставяне
на финансова помощ, в който се уреждат
правата, задъл жени ята и отговорностите
на страните, включително основанията за
изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ
в срока по ал. 1 и не е информирал преди
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изтичането му ДФЗ за обективната невъзможност да сключи договора, правото за
сключване на договор се погасява.
Чл. 76. Финансова помощ се изплаща на
всички заявители, сключили договор с ДФЗ,
в рамките на наличния бюджет, определен
в заповедта на изпълнителния директор на
ДФЗ за откриване на прием по мярката.
Чл. 77. Финансовата помощ се изплаща в
срок до 20 работни дни след сключване на
договора с кандидата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Винарска година“ е периодът от 1 август
на текущата година до 31 юли на следващата.
2. „Винарско предприятие“ е производс т вена с т ру к т у ра , в коя т о с е извърш ва
винопроизводство (преработката на прясно
грозде, смачкано или не, на гроздова мъст,
на частично ферментирала гроздова мъст,
на гроздов сок или на млади вина в процес
на ферментация във вино чрез пълна или
частична а лкохолна ферментаци я) и/или
бутилиране (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка
лично или чрез други лица).
3. „Вино със защитено географско указание
(ЗГУ)“ е вино, което е произведено в район
или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което
притежава специфично качество, известност
или други характеристики, които могат да
се припишат на географския му произход.
Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда
изключително от този географски район и
е получено от винени сортове лози от вида
Vitis Vinifera или кръстоска на Vitis Vinifera
с други видове от рода Vitis.
4. „Вино със защитено наименование на
произход (ЗНП)“ е вино, което е произведено
в определен географски район, микрорайон
или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество
и характеристики се дължат основно или
изключително на специфичната географска
среда с присъщите є природни и човешки
фактори. Гроздето, от което е произведено,
произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е
получено от винени сортове лози от вида
Vitis Vinifera.
5. „Главно послание на Съюза“ е послание, което следва да информира относно
европейск и те п роизводст вени стан дар т и,
качеството и безопасността на европейските
вина, европейските практики и култури, да
подобрява репутацията на европейските вина
на меж ду народните пазари, да повишава
осведомеността за европейските вина и лога
и да подобри конку рентоспособността на
вината на ЕС сред широката общественост
на пазарите на трети страни.
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6. „Действие“ е съвкупност от дейности,
притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят представянето на характеристиките на
вината със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без
ЗНП/ЗГУ.
7. „Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения“ е състояние на лозовото
насаждение, при което са налични минимум
60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera,
с видимо добро фитосанитарно състояние,
прилагани са необходимите агротехнически
мероприятия, като обработка на почвата в
междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
8. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части
от лозови насаждения, присадени или не, с
цел производството на грозде или на лозов
посадъчен материал.
9. „Изграж дане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите
и спомагателните телове, на блокажните
системи на всеки ред, на елементите по
закрепване и опъване на теловете на вече
съществуващи лозя.
10. „Изкореняване“ е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите
насаждения, включително и корените им, и
почистване на площта от всички растителни
остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19,
ал. 1 от ЗВСН.
11. „Изкуствено създадено условие“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерки за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие. Изкуствено създадени условия се установяват,
когато въпрек и форма лното спазване на
предвидените в съответната правна уредба
условия кандидатите за подпомагане биха
пол у чили предимст во чрез създаване на
координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна
и/или персонална връзка.
12. „Изоставено лозово наса ж дение“ е
такава площ, засадена с лози, която вече не
се обработва редовно с цел получаването на
продаваем продукт.
13. „Конверсия“ е дейност, чрез която се
сменя сортовият състав на насаж дението
със сортове, класифицирани със съответните
лозарски райони на страната.
14. „Лозаро-винарска дейност“ е дейност,
включваща производството, преработката и
търговията с виненото грозде, предназначено
за производство на вино, гроздовата мъст,
продуктите, получени от грозде и вино, и
продуктите по приложение № 1 от Закона
за виното и спиртните напитки.
15. „Лозаро-винарски продукти“ са виненото грозде, предназначено за производство
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на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по
приложение № 1 от ЗВСН.
16. „Лозарски имот“ е поземлен имот с
определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.
17. „Лозарско стопанство“ е стопанска и
технологична единица с единно управление,
намираща се на територията на един лозарски
район, която се състои от лозарски имоти
и в която производителят на винено грозде
е собственик на лозарските имоти или ги
ползва на друго правно основание.
18. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е
имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство
на грозде или други експериментални цели,
научни изследвания или селекционна дейност.
19. „Меж д у професиона лните организации“ на производителите, преработвателите,
търговците на лозаро-винарски продукти и
на спиртни напитки са определени в чл. 5,
ал. 1 от ЗВСН.
2 0. „Не з а виси м и о ф ер т и“ с а о ф ер т и,
подадени от лица, които не се намират в
следната свързаност с кандидата и помежду
си: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно
контролират пряко или косвено трето лице;
участват пряко или косвено в управлението
или капитала на друго лице или лица, поради
което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице
притежава повече от половината от броя
на гласовете в общото събрание на другото
лице; лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо; лицата, едното от които е
търговски представител на другото.
21. „Новосъздадени лозови насаждения“
са лозя на възраст до 3 години включително.
22. „Обикновена подмяна“ е обновяване на
съществуващо оборудване без подобряване
на съществуващата технология.
23. „Обичайни агротехнически мероприятия“ са провеждане на традиционните за
сорта мероприятия, съобразени с района и
технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка
на почвата в реда и междуредията, торене,
провеж дане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести,
неприятели и плевели, вписани в дневниците
за проведени агротехнически мероприятия
и за растителна защита, при спазване на
стандартите за добра растителнозащитна
практика при лозата.
24. „Очевидна грешка“ е всяко несъответствие между формираната истинска воля на
кандидата или ползвателя и нейното външно
изразяване във всички негови искания, молби
или заявления, свързани с документите за
подпомагане.
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25. „Период“ е изпълнението на конкретни
дейности в определен срок, който не може
да надвишава 12 месеца. Периодът започва
от датата на подписване на договора и приключва не по-късно от 12 месеца.
26. „Предприятие в затруднение“ е предприятие по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в
затруднение (ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2).
27. „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, която
включва изкореняване на съществуващото
лозе и засаждане на ново лозе на същия
терен, с различен сортов състав със същите
или с различни разстояния на засаждане.
28. „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, с която се
извършва изкореняване на съществуващо лозе
и засаждане на друг терен със същата площ
със или без промяна на сортовия състав.
29. „Призната група или организация на
производители“ е група или организация,
призната при условията и по реда на Наредба
№ 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на
земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови
организации и на групи производители (ДВ,
бр. 34 от 2015 г.).
30. „Производител“ е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут,
предоставен на групата и на нейните членове
от законодателството, чието стопанство се
намира в рамките на територията на Съюза,
което стопанисва площ, засадена с лози.
31. „Противоерозионна агротехника“ са
мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предот
вратяване развитието на ерозионния процес
върх у с т опа н исва н и т е п лощ и. Към та зи
група спадат оттокоотвеждащите колектори,
канавкотерасите, водозадържащите канавки,
водоотвеждащите валове и канавки.
32. „Професионална организация“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, което
обединява производители или производители
и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на
сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което са
изпълнени следните условия:
а) създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;
б) неговите членове участници в промоционалния проект са произвели най-малко 10
на сто от годишно произведените в България
вина, обект на проекта (вина със ЗГУ, ЗНП
или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).
33. „Разходи за ежедневно управление на
лозарското стопанство“ са административни
разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи
и издръжка на офис, за комунални услуги,
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заплати и възнаграж дения на работници,
свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.
34. „Реконструкция на тераси“ е дейност,
при която се укрепват и се възстановяват вече
съществуващи тераси с частично прилагане
на дейностите по изграждане на тераси.
35. „Северозапа ден район“ е район ът,
който включва областите Видин, Монтана,
Враца, Плевен и Ловеч.
3 6 . „С м я н а н а п о д п о р н а к о н с т р у кция“ – включва смяна (подмяна) на всички
носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите
по закрепване и опъване на теловете.
37. „Смяна на формировка“ е дейност, с
която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване
на подходящи резитби с оглед получаването
на по-качествено грозде.
38. „Сортово вино без ЗНП/ЗГУ“ е вино,
получено от винени сортове лози от вида
Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи
наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение
за производство, издадено от ИАЛВ.
39. „Спазване на „кръстосаното съответствие“ означава спазване на определените
на ц иона лни с та н дар т и о т „Услови я та за
поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние“, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните
и горите съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители,
и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане
на кръстосаното съответствие в България.
4 0. „С т опа нск а г од и на“ е вр еме т о о т
1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
41. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ,
представени са от оференти, притежаващи
опит в реализирането на идентични и/или
сходни дейности, и съдържат количественостойностна разбивка на разходите.
42. „Трета държава“ e всяка държава, която
не е членка на Европейския съюз.
43. „Търговска марка“ е знак, който е
способен да отличава стоките или услугите
на едно лице от тези на други лица и може
да бъде представен графично. Такива знаци
могат да бъдат думи, включително имена на
лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка,
комбинация от цветове, звукови знаци или
всякакви комбинации от такива знаци.
44. „Финансова година“ е периодът от
16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.
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45. „Формировка“ е формата на лозата,
която се определя от височината на стъблото,
от броя и дължината на рамената и кордоните
и от тяхното пространствено разположение,
свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
46. „Цифрови географски данни“ са геометрични изображения на лозарските площи,
които съдържат в своите реквизити точна
географска информация за местоположение,
правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 56, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителните директори на ДФЗ
и ИАЛВ.
§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане
на правилата на биологично производство,
етикетиране и контрол, и за издаване на
разрешение за контролна дейност за спазване
на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху
контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 1:
а) в т. 1, буква „б“ след думата „пробовземане“ се добавя „от контролиращо лице“, а
думите „т. 1“ се заличават;
б) в т. 2, буква „а“ след думата „пробовземане“ се добавя „от контролиращо лице“,
а думите „всеки от“ се заличават;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Преходният период се увеличава за
срока по ал. 1, т. 2, буква „в“ или започва
нов п реходен период, като се взема по дългият от двата периода. При изтичане на
преходния период и преди издаване на писмено доказателство по чл. 29 от Регламент
№ 834/20 07 за биологи чна прод у к ци я на
парцелите, за които е удължен преходният
период, контролиращото лице взема проби,
които предоставя за анализ в лаборатория,
акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017
за установяване на неразрешени продукти
и/или вещества.“
2. В чл. 48, ал. 4:
а) точка 6 се изменя така:
„6. идентификация на животни;“
б) създава се т. 7:
„7. идентификация на животновъден обект
(пчелин) и брой на пчелни семейства.“
3. В чл. 49, ал. 2:
а) в т. 8 думите „контролиращите лица“
се заличават;
б) създава се т. 9:
„9. извършват физически проверки на място на оператори, съответно подизпълнители,
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с които имат сключени договори за контрол
и сертификация , като проверките завършват
с двустранно подписан инспекторски доклад
и екземпляр от него се предоставя на оператора, съответно подизпълнителя на място.“
4. В чл. 53 ал. 3 се изменя така:
„(3) При извършване на проверките:
1. за всеки конкретен случай длъжностните лица се определят с отделна заповед на
министъра на земеделието, храните и горите;
2. длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица и за липса на конфликт на интереси
по смисъла на Закона за противодействия
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.“
5. В чл. 54 се създава ал. 6:
„(6) Комисията по чл. 59, ал. 1 в срок
до 10 работни дни разглежда протокола с
конс тата ц и и и п редос та вя с та новище за
осъщест вени я кон т рол на минист ъра на
земеделието, храните и горите и на контролиращото лице.“
6. В чл. 55 ал. 1 се изменя така:
„(1) Компетентното звено обменя информация с Европейската комисия, държавите
членки, контролиращите лица, други административни органи и институции съгласно
процедури, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.“
7. В чл. 57:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „уведомява БАБХ“ се добавя „и
компетентното звено“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролиращите лица незабавно писмено уведомяват съгласно чл. 30, параграф
2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 компетентното звено за установени несъответствия и/
или нарушения, които засягат биологичното
състояние на продукти с произход от Република България, които се реализират извън
територи ята на ст раната. Уведомлението
съдържа информация за полу чателите на
продуктите.“
8. В чл. 59, ал. 5 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
9. В преходните и заключителните разпоредби в § 2 думите „чл. 45, ал. 3, т. 6, 7,
8 и ал. 4“ се заменят с „чл. 45, ал. 3, т. 6, 7,
8, 9, 12 и ал. 4“.
10. В приложение № 3 към чл. 48, ал. 6,
„Б. Специална част“, в таблицата:
а) в т. 1 „ М и н и м а л н и и з ис к в а н и я и
система на контрол“ на ред 1.9, в колона
„Мярка“ думите „(при непусната на пазара
партида – 5.2)“ се заличават;
б) в т. 5.0 „Общи разпоредби“ се създава
ред 5.0.7:
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„
5.0.7.

Неактуализиране на информацията относно опи- Чл. 63, параграф 1 и
Земеделско
с анието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
производство
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

5.2

“
в) в т. 5.1 „Произход на животните“ на ред 5.1.4, в колона „Несъответствие/нарушение“ думата „еспазване“ се заменя с „Неспазване“;
г) в т. 6 „Пчели и пчелни продукти“ се създават редове 6.20, 6.21 и 6.22:
„
6.20.

Пчели

Частична липса на информация относно описа- Чл. 63, параграф 1 и
нието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, чл. 70 от Регламент
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
(ЕО) № 889/2008

6.21.

Пчели

Непредоставяне на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 при
включване на стопанството в система на контрол

6.22.

Пчели

Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

„

Неактуализиране на информацията относно Чл. 63, параграф 1 и
А к вак улт уописанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
ри – общо
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

5.2

“

Частична липса на информация относно опи- Чл. 63, параграф 1 и
Преработвасанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
тели
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

8.9.

Непредоставяне на информация относно описаПреработва- нието на единицата и мерките, посочени в чл. 63,
тели
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 при
включване на стопанството в система на контрол

8.10.

Неакт уализиране на информацията относно
Преработваописанието на единицата и мерките, посочени в
тели
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.3.2
(при непусЧл. 63, параграф 1 и ната на пачл. 70 от Регламент зара парти(ЕО) № 889/2008
да или продукция –
5.2)
Чл. 63, параграф 1 и
5.2
чл. 70 от Регламент
(ЕО) № 889/2008

“

ж) в т. 11 „Производство на фуражи“ се създава ред 11.11:

11.11. Фуражи

„

“

е) в т. 8 „Преработка“ се създават редове 8.8, 8.9 и 8.10:

8.8.

„

5.3.2
(п р и н е Чл. 63, параграф 1 и пусната на
чл. 70 от Регламент пазара пар(ЕО) № 889/2008
тида или
продукция – 5.2)
Чл. 63, параграф 1 и
чл. 70 от Регламент
5.2
(ЕО) № 889/2008

д) в т. 7 „Морски водорасли и аквакултури“ се създава ред 7.23:

7.23.

„

5.1

Неакт уализиране на информацията относно Чл. 63, параграф 1 и
описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

5.2

“

з) в т. 12 „Внос от трети страни“ се създава ред 12.10:

12.10. Вносители

Неактуализиране на информацията относно Чл. 63, параграф 1 и
описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

§ 5. Параграф 4 влиза в сила от 12 ноември 2018 г.

5.2

“
Министър:
Румен Порожанов
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
Пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Пределните цени са по технологични дейности с включени разходи за труд и транспорт. Максимално допустимият размер на финансовата помощ е до 75 на сто от пределната стойност на
действителните разходи за изпълнение на всяка конкретна дейност.
Всички цени са посочени без включен ДДС.
За подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ и подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“ пределната цена на инвестицията е 46 155 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като за
дейност „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Дейности „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар
независимо от броя на растенията.
Пределна цена за дейност „Изкореняване“
Дейност

Пределна цена лв./ха

Изкореняване

5 250,00

75 %
* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.
Пределна цена за дейност „Засаждане“

3 937,50

Дейност

Пределна цена лв./5500 лозички на ха

Засаждане

31 955,00

75 %

23 966,25

Включени операции
Предпосадъчна подготовка
Засаждане (посадъчен материал; подготовка; засаждане и отъпкване, индивидуални колчета)
Поливки (вода, механични и ръчни операции)
Вегетационна обработка (почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)
* Цената за дейност „Засаждане“ е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на
етап „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв. (цена на лозичка).
Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане на подпорна
конструкция на новосъздадени насаждения“
Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане на подпорна конструкция

8 950,00

75 %

6 712,50

Включени операции
Закупуване на материали (колове, тел, куки, котви)
Труд и транспорт
* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.
За подмярка „Подобряване на техниките за управление на лозята“ пределната цена на инвестицията е 73 827,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 55 370,25 лв./ха.
Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“
Дейност
Формировка
75 %

Пределна цена лв./ха за 5500 бр. лозички на ха
8 910,00
6 682,50

Включени операции
Резитби и почистване на площите
Вегетационна обработка на лозите и почвата
* Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.
При установяване на по-малък брой лози в хектар размерът на инвестицията се намалява, като
броят растения се умножи по 1,62 лв.
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Пределни цени за дейност „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за от
водняване“
Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане на подземни колектори, шахти и канали за отводняване

10 730,00

75 %

8 047,50

Включени операции
Закупуване на материали и транспорт
Изграждане (ръчен и механичен труд)
* Дейността се изплаща на хектар в лв. независимо от броя на растенията.
Пределни цени за дейност „Изграждане/реконструкция на тераси“
Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане/реконструкция на тераси

21 125,00

75 %

15 843,75

Включени операции
Закупуване на материали и транспорт
Изграждане (ръчен и механичен труд)
* Дейността се изплаща на хектар в лв. независимо от броя на растенията.
Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“
Дейност

Пределна цена лв./ха

Изграждане на автоматизирани системи за
капково напояване

13 052,00
9 789,00

75 %
*Дейността се изплаща на хектар в лв.
Пределна цена за дейност „Смяна на подпорна конструкция“
Дейност
Смяна на подпорна конструкция
75 %
Включени операции
Сваляне на съществуваща подпорна конструкция
Закупуване на материали (колове, тел, куки, котви)
Труд и транспорт
* Изчислява се на хектар независимо от броя на растенията.

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 6
Определяне на парично обезщетение за загуба
на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Паричното обезщетение за загуба на доход
се изчислява по следната формула:
ПОЗД = (СГД(n-2) + СГД(n-1)) × РЗП) × ЦКГ),
където:
ПОЗД е паричното обезщетение за загуба
на доход;
СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за
втората година преди извършване на изкореняване;
СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди извършване на
изкореняване;
РЗП – реално засадена площ (определя се
съгласно площта, върху която е създадено новото лозово насаждение);
ЦКГ – цената на килограм грозде.

Пределна цена лв./ха
10 280,00
7 710,00

СГД се изчислява от ИАЛВ по данни от
подадените за съответните имоти декларации
за реколта от грозде в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от
11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър,
придружаващите документи и сертифицирането,
входящия и изходящия регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването
на подадената в тях информация, както и за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции,
за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008,
(ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009
н а Ко м ис и я т а и н а Де лег и р а н р ег л а м ен т
( Е С ) 2 01 5/5 6 0 н а К о м и с и я т а (OB , L 5 8 ,
28.2.2018 г.).
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Приложение № 3
към чл. 13, ал. 6
Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Критерий

Минимално изискване

Информация от

1. Получена подкрепа от
Съюза по м я рка „Преструктуриране и конверсия
на винени лозя“ и „Преструктуриране и конверсия
на лозя“ от националните
програми за подпомагане
на лозаро-винарския сектор в България

Кандидатът не е одобрен за ИСАК – предходни кандидатфинансово подпомагане по ствания по НППЛВС
мярката и/или не е получавал
подпомагане по мярката към
датата на подаване на заявлението за кандидатстване.
Кандидатът има най-малко
2-годишна история като производител на винено грозде

2. Проект с дейности в
стопанства за производство
на биологични продукти и/
или стопанства в преход
към биологично производство на продукти

Всички дейности по проекта
са свързани с производство
на биологични продукти и/
или продукти в преход към
биологично производство

Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)
с контролиращо лице, получило разрешение от министъра
на земеделието, храните и
горите за осъществяване на
контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19
и 20 ЗПООПЗПЕС, сключен
поне една година преди подаването на заявлението за
издаване на удостоверение
за кандидатстване, заедно с
копие от сертификационно
писмо от контролиращото
лице, удостоверяващо, че е
проведена най-малко първа инспекция, или копие от
сертификат от контролиращо
лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на
продукт/и, сертифициран/и
като биологичен/ни

Брой точки
5 т., когато е
пол у ч и л под
крепа
2 0 т., к о г а т о
не е получавал
подкрепа

10 т.

3. Проектът се реализира Дейностите по проекта се План за преструктуриране и 5 т. за областина територията на Северо- реа лизират на площи, из- конверсия
те Видин, Монзападен район
цяло попадащи на теритотана и Враца
рията на една или няколко
2 т. за област
административни области от
Ловеч и
Северозападен район, когато
1 т. за област
площите, с които се кандиПлевен
датства, попадат в области,
които се оценяват с различен
брой точки, най-малко 80 на
сто от тях следва да се намират в областта с по-високия
брой точки
4. Проектът е за райони и Дейностите по БП се реали- План за преструктуриране и
сортове грозде за произ- зират за райони и сортове конверсия
водство на вина със ЗНП грозде за производство на
вина със ЗНП

15 т.

5. Проектът ще се реализи- Дейностите по проекта се План за преструктуриране и
ра в район с производство реализират на площи, изцяло конверсия
попадащи в райони с произна вина със ЗГУ
водство на вина със ЗГУ

5 т.

С Т Р.
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Информация от

Брой точки

6. Кандидати с лозарски Всички площи, заети с винени
стопанства с размер от 2 лозя, регистрирани в лозардо 30 ха
ското стопанство към датата
на подаване на заявлението за
подпомагане, да са с размер
от 2 до 30 ха

Справка за актуално състояние на лозарските стопанства
на кандидата;
Лозарски регистър;
План за преструктуриране и
конверсия

15 т.

7. Кандидатът е млад гроз- Проекти, предоставени от
допроизводител
млади гроздопроизводители,
които отговарят на следните
условия:
– физически лица, които към
момента на подаване на заявлението за подпомагане са на
възраст между 18 и 40 години и
имат завършен 150-часов курс
на обучение или диплома за
завършено средно специално
или висше образование в областта на лозарството;
– еднолични търговци или
еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани от физически лица, които
към момента на подаване на
заявлението за подпомагане
са на възраст меж ду 18 и
40 години и имат завършен
150-часов курс на обучение
или диплома за завършено
средно специално или висше
образование в областта на
лозарството

Лични данни за кандидата ФЛ;
Справка в търговския регистър за кандидата ЮЛ;
Копие от документ за завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено
средно специално или висше
образование в областта на
лозарството

10 т.

8. Проект, предоставен от Проекти, представени от при- Регистър на МЗХГ
групи/организации на про- знати групи/организации на
изводители на грозде
производители на грозде

Приложение № 4
към чл. 32, ал. 2, т. 6
Показатели за оценка на резултатите, постигнати
от изпълнението на действията
За да се направи оценка на успешните критерии
за подпомагане чрез сравняване на очакваното
въздействие с постигнатото въздействие, е необходимо да се анализират показателите за изпълнение, показателите за резултати и показателите
за въздействие.
1. Показателите за изпълнение трябва да
включват:
– брой на организираните мероприятия;
– брой отпечатани реклами и/или рекламни
текстове в печатни издания;
– брой публикувани прессъобщения и/или
разпратени покани за дадени събития;
– брой на целевата група, към която са насочени конкретните дейности (брой на абонатите на
бюлетини, които се разпространяват по пощата;
брой на специалистите, до които са изпратени
рекламни материали и покани, др.).
2. Показателите за резултатите трябва да
включват:
– брой на специалисти/експерти/вносители/
потребители, участвали в мероприятията;
– брой на специалисти/експерти/вносители/
потребители, до които са достигнали рекламните

15 т.

кампании, рекламните материали, рекламните
клипове, печатните и онлайн рекламите;
– брой на специалисти/експерти/вносители/
потребители, участвали в мероприятията и осъществили контакт с организациите производители,
асоциациите и техните членове;
– брой на посетителите на сайта;
– значимост на отзивите в медиите.
3. Показателите за въздействие трябва да
включват:
– тенденции в продажбите в месеците след
кампанията;
– тенденции в продажбите на бенефициента
в годината след кампаниите за популяризиране
спрямо предишната година и спрямо общите
тенденции в продажбите на въпросния пазар;
– сравнение на разходите за маркетинг преди
и след действията по популяризиране;
– тенденции на консумиране на продукта в
целевата държава;
– стойност и обем на износа на популяризирания продукт;
– промяна на имиджа на продуктите с европейско качество, подобряване на репутацията;
– възвръщаемост на инвестициите.
Кандидатът за предоставяне на финансова
помощ може да използва и други показатели
освен посочените, ако може да докаже, че те са
по-подходящи с оглед характера на промоционалния проект.
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Приложение № 5
към чл. 32, ал. 4

Запитване за оферта
(Име и адрес на кандидата)

(Дата)
(Име и адрес на оферента)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни предствите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е поподробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Наименование и адрес на оферента (когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; в случай на оференти чуждестранни лица следва да
представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство)
2. Срок на изпълнение на разходите
3. Дата на издаване на офертата
4. Подпис и печат на оферента (за физически лица подпечатването не е задължително)
5. Подробна техническа спецификация на дейностите
6. Цена в левове или в евро с описан ДДС
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на
официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена
по пощата, куриер или доставена лично.

Подпис .....................................………………………….
(печат)
(Име на кандидата)

Приложение № 6
към чл. 39, ал. 1, т. 2
Показатели за изчисляване на финансова стабилност
За установяване на финансова стабилност на кандидата за предоставяне на финансова помощ
се използват финансово-счетоводни показатели, чрез които се изчисляват съотношения между определени активи и пасиви.
Показателите се изчисляват по данни от годишния финансов отчет (ГФО) на кандидата към
31 декември на предходната приключила година от датата на кандидатстване.
За покриване на изискването по чл. 39, ал. 1, т. 2 кандидатът за предоставяне на финансова
помощ трябва да покаже, че коефициентът на обща ликвидност (КОЛ) и коефициентът на бърза
ликвидност (КБЛ) имат положително съотношение, както следва:
Коефициент
Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)

Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)

Показатели
Текущи активи (ТА)
Текущи задължения (ТЗ)
Вземания + Краткосрочни инвестиции
+ Парични средства

Положително съотношение
КОЛ ≥ 1,5

КБЛ ≥ 1

Текущи задължения
КОЕФИЦИЕНТИ НА ЛИКВИДНОСТ:
Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието
да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Индикатор са за възможността
на кандидата/участника да поема възникнали финансови затруднения. Те са показатели, показващи
ликвидността в статика (към даден момент).
I. Коефициент на обща ликвидност (КОЛ)
Общ показател, който, без да отчита различната степен на ликвидност на отделните компоненти
на текущите активи, показва възможностите на предприятието на кандидата да покрива текущите
си задължения с тях.

С Т Р.
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КОЛ е коефициентът на обща ликвидност,
чието положително съотношение се счита, когато
КОЛ е на стойност 1,5 или повече;
ТА – сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с
цел да бъдат използвани или реализирани в срок
една и над една година съобразно оперативния
цикъл на кандидата;
ТЗ – сумата на текущите задължения (текущи
пасиви); всички задължения, които следва да бъдат
погасени в срок до една година.
Текущите активи (ТА) включват:
1. Материални запаси – общи (включително
тези, които съобразно оперативния цикъл ще бъдат
използвани/реализирани над една година), в т.ч.:
· суровини и материали;
· незавършено производство;
· продукция и стоки;
· предоставени аванси.
2. Вземания – общо, в т. ч.:
· вземания от клиенти и доставчици до една година;
· вземания от предприятия от група до една година;
· вземания, свързани с асоциирани и смесени
предприятия, до една година;
· други вземания (независимо от източника)
до една година.
3. Краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
· акции и дялове в предприятия от група;
· изкупени собствени акции (номинална стойност);
· други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
4. Парични средства – общо, в т.ч.:
· парични средства (без блокираните) в каси и
банкови сметки (в страната и в чужбина);
· парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни
книги и др.).
Текущите (краткосрочните) задължения (ТЗ)
включват:
1. Задължения към финансови предприятия
със срок на погасяване до една година (независимо от това, дали срокът на задължението е над
една година).
2. Облигационни заеми със срок на погасяване
до една година (включително конвертируемите).
3. Получени аванси със срок за уреждане до
една година.
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4. Задължения към доставчици със срок на
погасяване до една година.
5. Задължения по полици със срок на погасяване до една година (задължения по менителници,
запис на заповед и др.).
6. Задължения към предприятия от група със
срок на погасяване до една година.
7. Задължения, свързани с асоциирани и
смесени предприятия, със срок на погасяване до
една година.
8. Други задължения със срок на погасяване
до една година – общо, в т.ч.:
· задължения към персонала със срок на погасяване до една година;
· осигурителни и данъчни задължения със
срок на погасяване до една година;
· задължения за лихви, глоби, неустойки и
други икономически санкции със срок на погасяване до една година.
II. Коефициент на бърза ликвидност (КБЛ)
КБЛ изразява непосредствената способност на
предприятието на кандидата да обслужва текущите си задължения с по-бързоликвидните краткосрочни активи. КБЛ е коефициентът на бърза
ликвидност, чието положително съотношение се
счита, когато КБЛ е на стойност 1 или повече.
1. Вземания със срок на получаване до една година – общо, в т.ч.:
· вземания от клиенти и доставчици до една година;
· вземания от предприятия от група до една година;
· вземания, свързани с асоциирани и смесени
предприятия, до една година;
· други вземания (независимо от източника)
до една година.
2. Краткосрочни инвестиции – общо, в т.ч.:
· акции и дялове в предприятия от група;
· изкупени собствени акции (номинална стойност);
· други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
3. Парични средства – общо, в т.ч.:
· парични средства (без блокираните) в каси и
банкови сметки (в страната и в чужбина);
· парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни
книги и др.).
4. Текущи задължения (ТЗ).

Критерии за оценка на промоционални проекти
№

Критерии за оценка

Максимален брой
точки*

1.

Общо значение на
проекта на кандидата
Кандидатът не е получавал подпомагане
до момента

10

Коментари

Информацията се предоставя от

ДФЗ

Приложение № 7
към чл. 41, ал. 4
Обосновка за
приоритет

За да се гарантира равен старт на
всички кандидати
по мярката – т. 3.
Количествени цели
на НППЛВС
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5.

6.

7.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

МаксимаИнформациОбосновка за
лен брой
Коментари
ята се преприоритет
точки*
доставя от
Проектът е насочен
10
*При избор на една нова ДФЗ
За да се подпомогкъм нови държави,
държава получава 8 т.
нат оператори, коиза които до момента
**При избор на две нови
то искат да открият
кандидатът не е полудържави получава 9 т.
нови пазари в трети
чавал подпомагане
***При избор на три нови
държави, в които
държави получава 10 т.
вносът на вино от
ЕС все още не е
консолидиран.
Това от своя страна
ще способства за
постигане на резултатите от т. 4.
Количествени цели
на НППЛВС.
Критерият ще допринесе за постигане на стратегията за
засилване на търсенето на качествени
вина, заложена в
програмата
Представителност на
Обобщена справка от
кандидата – Пазарен
ИАЛВ по чл. 39, ал. 5, удосдял от произведените
товеряваща произведени,
вина със ЗНП, ЗГУ и
продадени, съхранявани и
сортови без ЗНП, ЗГУ
изнесени вина със ЗНП/
на участниците в проЗГУ и сортови без ЗНП/
моционалния проект
ЗГУ от винопроизводитеспрямо общото пролите, участници в проекти,
изводство за страната
и общо производство за
със ЗНП, ЗГУ и сорстраната на вина със ЗНП/
тови без ЗНП, ЗГУ
ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ
Между 11 % и 20 %
1
ИАЛВ
Средна значимост –
този критерий е обМежду 21 % и 30 %
2
вързан с постигане
Над 30 %
3
на количествените
цели по т. 1 и 2 на
НППЛВС
Приложно поле и обхват на програмните
действия по отношение – Значение
на
програмата за целевите групи (брой целеви групи)
Информация за отго3
П р о м о ц и о - Средна значимост –
ворна консумация на
нален проект наличието на операвино
ции за информация
за отговорна консумация на вино ще
доведе до постигане
н а ко л и че с т в ен ите цели по т. 2 от
НППЛВС
Информационни кам3
Средна значимост –
пании, по-специално
наличието на такиотносно режимите на
ва информационни
ЕС, отнасящи се до
кампании, по-спена и менова н и я та за
циално относно реп р ои з ход , г е ог раф жимите на ЕС, ще
ските указания
доведе до постигане
на количествените
цели по т. 1 и 2 от
НППЛВС
Критерии за оценка

С Т Р.
№
8.

9.

10.
11.
12.
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Максимален брой
точки*
Лица, формиращи
2
обществено мнение – професионалисти (журналисти, експерт по кулинарното
изкуство, сомелиер,
ресторантьори)
Учебни заведения от
2
сектора на хотелиерството и ресторантьорството
Критерии за оценка

Разнообразен асортимент на промотираните вина (промотирани
те вина със ЗНП, ЗГУ и
сортови без ЗНП и ЗГУ
от участниците в промоционалния проект).
Вина със ЗНП
Вина със ЗГУ
Сортови
вина
без
ЗНП/ЗГУ

ОБЩО

1
1
1

ВЕСТНИК

Коментари
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Информацията се предоставя от

Обосновка за
приоритет
Ниска значимост –
насоченост та на
проектите към тези
г ру пи ин дирек т но
ще доведе до постигане на количествените цели по т. 1
и 2 о т НПП ЛВС.
Критериит е ще допринесат за изпълнение на заложената
стратегия на програмата, като увеличаване на търсенето
на специфични вина,
както и тяхната разпознаваемост

ИАЛВ

Средна значимост –
постигане на количествените цели по
т. 1 и 2 от НППЛВС
чрез промотиране и
на трите вида вино,
както и до изпълнение на заложената
стратегия на програмата (засилване на
разпознаваемост та
на вината от Тракийската низина и
Дунавската равнина,
увеличаване на престижа и засилване на
търсенето на специфични вина)
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Приложение № 8
към чл. 47, ал. 7
Критерии за проверка на информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите
на промоционалните проекти
1. Всички материали и документи, адресирани до обществеността, включително аудио-визуални
материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата на
Европейския съюз и следното лого на езика на визираната държава членка:
КАМПАНИЯ, ФИНАНСИРАНА С
ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
2. Европейската емблема трябва да бъде ясно отпечатана, със същите размери и на същото ниво,
както и емблемите за произход и логото на кандидата. Ако емблемите са поставени върху визуални
носители, емблемата и логото трябва да бъдат ясно поставени в началото, в средата или в края на
съобщението. При аудионосители отметка относно финансирането от ЕС трябва да бъде поставена
по ясен начин в края на съобщението.
На посочения по-долу електронен адрес са представени основните правила за възпроизвеждане
на емблемата.
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/
3. Всяко неотбелязване на финансовото участие на Европейския съюз в материала и документите, предвидени в т. 1, може да доведе до неприемане за финансиране на разходите, направени по въпросния материал.
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Приложение № 9
към чл. 58, ал. 1
Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“
Критерии за
приоритет
Проекти, насочени
към подобряване на
енерг и й нат а е ф ективност на предприятието

Предп ри я т и я, п реработващи над 30 %
собствена суровина
Предприятия, насочени за производство на
биологично сертифицирано вино

Информацията се
Относителна
предоставя от
тежест
Доклад и резюме за отразява- От представения документ
20 точки
не на резултатите от енергийно
обследване на промишлената
система съгласно Наредба
№ Е-РД-04-05 от 2016 г. за
определяне на показателите
за разход на енергия, енергийните характеристики на
предприятия, промишлени
системи и системи за външно
изкуствено осветление, както
и за определяне на условията
и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка
на енергийни спестявания
Над 30 % собствена суровина Предоставя се от ИАЛВ – информа15 точки
цията се описва в Удостоверението за
право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
Предприятието произвежда Договор за контрол с контролиращо
5 точки
биологично сертифицирано лице по чл. 18 от Закона за прилагане
вино
на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или
инвестициите, включени в проекта,
сключен не по-късно от една година
преди подаването на заявлението за
издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото
лице, удостоверяващо, че е проведена
най-малко първа инспекция, или
копие от сертификат, издаден от
контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител
на продукт/и, сертифициран/и като
биологичeн/и
Предоставя се от ИАЛВ – информа15 точки
цията се описва в Удостоверението за
право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
Минимално изискване

Предприятия, насочени към производство
на вино със Защитено наименование на
произход (ЗНП)
Над 70 % от произвеж да н и т е ви на в
предприятието са със
ЗГУ и ЗНП
Проекти, предвидени Предприятието изцяло поза изпълнение в Севе- п а д а н а т е р и т о р и я т а н а
розападна България административна/и област/и
от Северозападен район
Новор ег ис т ри ра н и Кандидат ът има най-ма лвинопроизводители, ко двегодишна история като
които имат най-малко гроздопроизводител към модвегодишна история в мента на подаване на заявлозарския регистър лението за предоставяне на
като гроздопроизво- финансова помощ по реда на
дители към момента чл. 56, ал. 1
на кандидатстване
Общ брой точки
9742

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за
право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

10 точки

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за
право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

5 точки

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за
право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

10 точки

80 точки
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 23
от 9 октомври 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 522050
„Оператор на парни и водогрейни съоръжения“
от област на образование „Техника“ и професионално направление 522 „Електротехника и
енергетика“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 522050 „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 5220501 „Експлоатация
на парни и водогрейни съоръжения“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 522050 „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“ включва общата, отрасловата и
специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности,
които гарантират на обучаемия възможността
за упражняване на професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор
на парни и водогрейни съоръжения“
Професионално направление:
522

Електротехника и енергетика

Наименование на професията:
522050

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Специалност:
5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

С т е п е н н а Ниво Ниво
п р о ф е с и о - по
по
на л на к ва- НКР ЕКР
лификация
Втора

3

3

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към канидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор
на парни и водогрейни съоръжения“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм.
със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно
равнище към кандидатите са:
з а ученици – завършено основно образование;
з а лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен
на професионална квалификация е придобита
първа степен на професионална квалификация
по професия от област на образование „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ или по част от нея чрез валидиране на
придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
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2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Операторът на парни и водогрейни съоръжения може да работи в държавни, общински,
частни акционерни и еднолични дружества и
предприятия, в които има монтирани и се експлоатират котли с ниско налягане (парни котли
с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни
котли с температура на нагряваната вода до
110 °С) или котли с високо налягане (парни котли
с работно налягане над 0,05 МРа и водогрейни
котли с температура на нагряваната вода над
110 °С и нагревна повърхност в зависимост от
придобитата степен на правоспособност – трета
степен до 250 кв. м вкл.; втора степен до 1000
кв. м вкл. и първа степен с неограничена нагревна повърхност).
Работата на оператора на парни и водогрейни
съоръжения включва дейности с комплексен
характер, извършвани при изменящи се условия,
и изисква познаване на организацията на труда,
действието на обслужващите съоръжения, предназначението на крайния продукт и технологията
на производствения процес.
Операторът на парни и водогрейни съоръжения работи в среда, характеризираща се с високи
или ниски температури, шум и вибрации, опасни
газове и работни вещества (включително при
условия на потенциална опасност от аварийни
ситуации).
Работното време се регламентира от действащите нормативни документи и от спецификата
на специалностите в професията. То е със стандартна продължителност.
Като оператор на машини и съоръжения управлява и контролира производствения процес
и работата на съоръженията на смени – 8- или
12-часови.
Операторът на парни и водогрейни съоръжения експлоатира котелните инсталации и
съоръженията към тях, работи с техническа
документация, спазва правилата за пожарна и
аварийна безопасност и опазва околната среда.
Участва при тестване на съоръжения, инсталации и мрежи и въвеждането им в експлоатация.
Лицата, които са преминали обучение и са
положили успешно държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор на парни
и водогрейни съоръжения“, удостоверена със
свидетелство за професионална квалификация,
могат да работят и като оператори на следните
енергийни съоръжения: котли на биомаса, био
газ, термопомпи, повърхностни геотермални
инсталации, фотоволтаични системи и слънчеви
топлинни инсталации.
Операторът на парни и водогрейни съоръжения спазва инструкциите за техническо обслужване, използва лични предпазни средства
и работно облекло.
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От упражняващия професията „Оператор на
парни и водогрейни съоръжения“ с придобита
втора степен на професионална квалификация
се изисква да притежава свидетелство за правоспособност:
„Машинист на котли с високо налягане –
II или I степен“;
„Машинист на енергийни котли“;
съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията
и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по
обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и
министъра на труда и социалната политика (ДВ,
бр. 9 от 2001 г.), и Наредбата за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор
на съоръжения под налягане, приета с ПМС
№ 164 от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).
Операторът на парни и водогрейни съоръжения носи свидетелството си за правоспособност
винаги по време на работа.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалността „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“
от професията „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“, могат да продължат обучението си
по друга специалност или по друга професия от
професионално направление „Електротехника
и енергетика“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило втора степен на квалификация по професията „Оператор на парни и
водогрейни съоръжения“ и съответната право
способност, когато се изисква такава, може да
постъпва на работа на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите
(НКПД) от единична група 8182:
8182-2004 Огняр,
8182-2005 Оператор, парни и водогрейни
съоръжения, и
8182-2006 Оператор, парна машина,
както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална
подготовка
ЕРУ по общата професионална подготовка
· Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. Познава и спазва разпоредбите за
оси г у ря ва не на зд ра вос ловн и и
безопасни условия на труд на работното място
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РУ 1.2. О
 съществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
РУ 1.3. Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
· ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. П озна ва основи т е на па зарната
икономика
РУ 2.2. Познава основните характеристики
на дейността на дадена фирма
· Е РУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
· Е РУ 4. Комуникация и чужд език
РУ 4.1. О бщува ефективно в работния екип
РУ 4.2. К омуникира успешно на чужд език
във връзка с професията
· Е РУ 5. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 5.1. О бработва информация с ИКТ
РУ 5.2. К омуникира с ИКТ
РУ 5.3. С ъздава цифрово съдържание с ИКТ
· Е РУ 6. Организиране на работния процес
РУ 6.1. О рганизира работни я процес на
работното си място
РУ 6.2. И зпълнява трудовите дейности в
работния процес
· Е РУ 7. Електротехника и автоматизация
РУ 7.1. Познава основите на електротехниката и автоматиката
РУ 7.2. Разчита електротехнически чертежи
и схеми
РУ 7.3. Измерва електрически величини
РУ 7.4. Познава системите за автоматично
регулиране
· Е РУ 8. Топлотехника и енергетика
РУ 8.1. Познава видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката
РУ 8.2. Измерва топлотехнически величини
и хидравлични параметри
РУ 8.3. Р азпознава топлотехнически уреди,
хидравлични машини и енергийни
съоръжения
· Е РУ 9. Шлосерски и заваръчни операции
РУ 9.1. Р аботи с необходимите суровини,
материали и инструменти
РУ 9.2. И зработва различни детайли чрез
шлосерски операции
РУ 9.3. З аварява/споява черни/цветни метали, тръби и фитинги
ЕРУ за специалност „Експлоатация на парни
и водогрейни съоръжения“
· Е РУ 10. Основи на енергетиката
РУ 10.1. Обяснява термодинамичните процеси за промени в състоянието на газа
РУ 10.2. Р азпознава кръговите процеси с
водни пари на Карно и на Ренкин
РУ 10.3. Дефинира различните видове прост
и сложен топлообмен
РУ 10.4. В ладее основните понятия в хидростатиката и хидродинамиката
РУ 10.5. К ласифицира хидравличните машини
РУ 10.6. О бяснява принципа на действие,
устройството и конструкциите на
парни и водогрейни котли
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· Е РУ 11. Приложение на енергийните източници
РУ 11.1. О писва свойствата на невъзобновяемите енергийни източници (твърди, течни и газообразни горива)
РУ 11.2. Д е ф и н и р а р а з л и ч н и т е в и д о в е
възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна
и геотермална енергия, отпадни
топлини, енергия от биомаса)
РУ 11.3. О бслужва горивно стопанство за
конвенционално гориво (твърдо,
течно и газообразно)
РУ 11.4. Обслужва котли утилизатори
· Е РУ 12. Обслужване на съоръжения и тръбопроводи в котелната централа
РУ 12.1. П рилага изискванията на инструкцията за поддръжка на котелната
централа
РУ 12.2. П рави пълен оглед за установяване
на повреди в съоръженията или
отклонения от нормалните параметри на работа
РУ 12.3. И нформира за констатирани неизправности и/или повреди
РУ 12.4. И зползва по предназначение средствата за противопожарна без
опасност
· ЕРУ 13. Контрол и поддръжка на съоръжения
и инсталации в котелна централа
РУ 13.1. О тчита стойностите на технологичните параметри
РУ 13.2. О ткрива причините за отклонения
от нормалния режим на работа
РУ 13.3. Обяснява причините за възникнали
повреди
РУ 13.4. И звършва в екип обезопасяване
на съоръженията и възлите към
тях при ремонтно-възстановителни
работи
РУ 13.5. Участва при отстраняване на повреди в съоръжения, арматура и
тръбопроводи заедно със специализирания екип
· Е РУ 14. Режими на работа на основни и спомагателни съоръжения в котелна централа
РУ 14.1. О писва процедурите за провеждане
на пускови операции на съоръжения
в котелната централа
РУ 14.2. Поддържа връзка със служба „Пожарна безопасност и защита на
населението от бедствия и аварии“
РУ 14.3. Поддържа оперативна комуникация
с консуматорите на произведената
пара и/или гореща вода
РУ 14.4. И зброява етапите за планово и
аварийно спиране на съоръженията
в централата
РУ 14.5. О бяснява технологичния ред за
проверка изправното действие на
защитите и блокировките на котела
съгласно графика в инструкцията
за експлоатация
РУ 14.6. Попълва сменен дневник

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

РУ 14.7. И
 зползва софтуерни програми за
обслужване на основните съоръжения и спомагателните системи
· Е РУ 15. Експлоатация на съоръжения и
инсталации от хибридна топлинна система
РУ 15.1. Д е ф и н и р а р а з л и ч н и т е в и д о в е
хибридни системи с приложение
на ВЕИ
РУ 15.2. Р азбира същността на работните
процеси в инсталациите за производство на енергия от ВЕИ
РУ 15.3. О бясн я ва п ред назначен иет о на
хибридните системи при производството на топлинна енергия
РУ15.4. О бслужва котли и инсталации на
биомаса от растителен и органичен
произход.

ВЕСТНИК
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РУ 15.5. О
 бслужва съоръжения и инсталации
от хибридни топлинни системи
· Е РУ 16. Технически надзор на съоръженията
под налягане
РУ 16.1. О бяснява техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на съоръженията под
налягане
РУ 16.2. Прилага изискванията за безопасна
експлоатация на съоръженията под
налягане
РУ 16.3. Познава условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на
професия по обслужване на парни
и водогрейни съоръжения

3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по общата професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

· Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова
дейност
· Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ

Умения

· Прилага необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

· Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до
конкретната трудова дейност
· Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова
дейност
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване, и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

· Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности

· Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
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Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· Знае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

· Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или
авария
· Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с
установените вътрешно-фирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Владее основни теоретични знания за:
· здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· превантивна дейност за опазване на околната среда;
· овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
Практика:
· Избира най-подходящият тип поведение при зададените рискови ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

· Познава общата теория на пазарната икономика
· Запознат е с основните икономически проблеми
· Знае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

· Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма

Знания

· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия

Умения

· Обяснява основни икономически понятия

Компетентности

· Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
Практика:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· Знае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· Информира се за добри практики за успешно управление на фирми

Компетентности

· Информира управителя на фирмата за добри практики в областта на предприемачеството

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата си

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
Практика:
· Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
Практика:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименования на ЕРУ:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Оператор на парни и водогрейни съоръжения
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

· Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, съобразно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 4.2:

Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Компетентности

· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Машинен оператор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

· Изброява интернет търсачки
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
· Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
· Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация
· Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уебстраници и др.)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

· Използва електронна поща
· Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове онлайн
· Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в
един формат (текст, таблици, изображения)
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Умения

· Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
· Изпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат
(текст, таблици, изображения)
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес на работното си място

Знания

· Познава правилата за рационална организация на работното място
· Познава методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията
· Описва основните работни процеси и дейности на работното място
· Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
· Посочва нормативните документи, свързани с работния процес

Умения

· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
· Спазва организацията на работа на работното място и обекта
· Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място
· Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности

· Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес
· Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното си място
· Способен е да организира правилно работното си място

Резултат от учене 6.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес

Знания

· Познава видовете трудови дейности
· Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
· Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
· Спазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда
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· Участва в създаването на етична работна среда
· Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
· Решаване на тест
Средство 2:
Практика:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
· Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа и
етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
Практика:
· Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Електротехника и автоматизация

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Познава основите на електротехниката и автоматиката

Знания

· Дефинира понятията електрически ток, електрически потенциал, електродвижещо напрежение (е.д.н.) и др.
· Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и
автоматично регулиране
· Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране

Умения

· Разпознава видовете електрически вериги
· Изгражда прости електрически вериги
· Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
· Използва различни видове датчици и преобразувателни елементи
· Разчита блок-схема на алгоритъм за система за управление

Компетентности

· Умее самостоятелно, правилно и безопасно да свързва електрически вериги

Резултат от учене 7.2:

Разчита електротехнически чертежи и схеми

Знания

· Различава символите, с които се обозначават различните електрически компоненти
· Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационни материали

Умения

· Работи с електротехнически инструменти
· Проверява нисковолтови електрически вериги

Компетентности

· Способен е самостоятелно да разработва чертежи и схеми на електротехнически вериги, вземайки предвид първичните данни и характерните изисквания
при изработването им

Резултат от учене 7.3:

Измерва електрически величини

Знания

· Описва същността на различните електрически величини
· Дефинира мерните единици на различните електрически величини
· Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление, както и основните
закони на електротехниката
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Умения

· Избира подходящия измерителен обхват на уреда
· Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
· Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
· Конвертира мерните единици при необходимост
· Изчислява по зададени формули параметрите на електрическите машини
· Спазва правилата за безопасност

Компетентности

· Способен е самостоятелно да измерва различни електрически величини, като
проявява съобразителност, точност и отговорност

Резултат от учене 7.4:

Познава системите за автоматично регулиране

Знания

· Описва елементите на различни системи за автоматично регулиране
· Описва признаци на системите за автоматично регулиране

Умения

· Преценява състоянието на автоматиката по нейната настройка
· Настройва уредите за автоматично регулиране
· Пренастройва уредите за автоматично регулиране

Компетентности

· Работи точно и прецизно с автоматиката на котелните инсталации
· Владее техниката и технологията при демонстриране на настройка и/или пренастройка на уредите за автоматично регулиране

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на електротехниката и
автоматиката
Средство 2:
· Измерване на електрически величини
Средство 3:
· Изготвяне на електротехнически чертеж или схема по техническо задание
Средство 4:
· Теоретичен тест
· Изпълнение на практическо задание за демонстриране на настройка или пренастройка на уред за автоматично регулиране (симулация)
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Измервателни уреди
· Лични предпазни средства
· Работеща електрическа верига
За средство 3:
· Учебен кабинет
· Чертожни инструменти, консумативи
За средство 4:
· Учебен кабинет
· Учебен стенд и/или мултимедия
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира основните понятия, закони и закономерности в електротехниката и
автоматиката
· Разпознава видовете електрически вериги и елементите, от които се изработват
За средство 2:
· Взема всички необходими мерки за безопасност. Избрана е подходящата измервателна техника и измервателен обхват, а зададените електрически величини са
измерени с необходимата точност
За средство 3:
· Изготвената схема (или чертеж) е ясна, прегледна и отговаря на заданието.
Електрическите компоненти са правилно и точно изобразени
За средство 4:
· Показва професионални знания за системите за автоматично регулиране (САР)
с приложение в топлотехниката и енергетиката
· Работи точно, прецизно и вярно съгласно заданието
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Топлотехника и енергетика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1:

Познава видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката

Знания

· Дефинира приложението на различни детайли и възли от хидравлични машини и енергийни съоръжения
· Описва различни машинни елементи

Умения

· Изработва чертежи на прости машинни детайли
· Сглобява и разглобява детайли и възли от енергийни машини и съоръжения
· Разпознава по характерни параметри основни машинни елементи, детайли и
възли

Компетентности

· Способен е самостоятелно да разчита чертежи и схеми на топлотехнически
съоръжения
· Самостоятелно изработва скици на детайли с приложение в топлотехниката и
енергетиката

Резултат от учене 8.2:

Измерва топлотехнически величини и хидравлични параметри

Знания

· Обяснява същността на основните топлотехнически величини и хидравлични
параметри
· Описва признаци на измерваните величини
· Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на топлотехнически величини
· Описва устройството и действието на уредите за измерване на топлотехнически
величини
· Познава начините за преминаване от една в друга система измервателни единици

Умения

· Отчита показанията на измервателните уреди
· Записва данните от измерванията в стандартен протокол или ведомост
· Проверява стойностите на отчетените данни

Компетентности

· Способен е самостоятелно и безопасно да работи с различни измервателни
уреди на топлотехнически величини и параметри на хидравлични машини, топлотехнически и енергийни съоръжения, като спазва правилата за безопасност
при всички дейности

Резултат от учене 8.3:

Разпознава топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения

Знания

· Познава специализирана литература за характеристиките на хидравлични машини и енергийни съоръжения
· Описва устройството и действието на хидравлични машини, топлотехнически
уреди и енергийни съоръжения

Умения

· Работи с каталози и справочна литература
· Използва ИКТ за избора на измервателни уреди

Компетентности

· Способен е самостоятелно да избере подходящи топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения според зададени технически параметри

Средства за оценяване: Средство 1:
· Теоретичен тест
· Изпълнение на практическо задание за изработване на скица/работен чертеж
на детайл
Средство 2:
· Теоретичен тест
· Изпълнение на практическо задание за отчитане на топлотехнически величини
и основни параметри на хидравлични машини
· Средство 3:
· Теоретичен тест
· Изпълнение на практическо задание за избор на хидравлична машина и/или
топлотехническо съоръжение от каталог или фирмен сайт
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Пособия за чертане, различни машинни детайли, макети
За средство 2:
· Измервателни уреди
· Лични предпазни средства
· Действащ стенд, тренажор (провери го) или работно място във фирма
За средство 3:
· Учебен кабинет с компютри и (интернет), Wi-Fi
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Правилно и точно дефинира и класифицира машинните елементи, детайли и
възли в енергетиката
· Скицата/чертежът е изработен вярно и прецизно
· Познава в детайли устройството на машините
За средство 2:
· Правилно и точно описва и класифицира основните топлотехнически величини
· Правилно избира измервателните уреди
· Вярно отчита показанията на уредите
· Правилно и точно преминава от една измервателна система в друга
· Точно и изчерпателно обяснява предназначението на техническите средства за
измерване на топлотехнически величини
За средство 3:
· Бързо и точно работи с информационно-комуникационната техника
· Правилно и точно описва устройството, действието и класификацията на топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения
· Без чужда намеса вярно изпълнява заданието
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Шлосерски и заваръчни операции

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Работи с необходимите суровини, материали и инструменти

Знания

· Описва предназначението на шлосерските инструменти, уреди, машини и
приспособления
· Познава свойствата и характеристиките на суровините и материалите, приложими при шлосерски операции
· Обяснява предназначението на основните видове заваръчни операции и процедурите за тяхното изпълнение

Умения

· Избира инструменти, уреди, машини и приспособления за изпълнение на
съответните операции

Компетентности

· С амостоятелно и безопасно изпълнява шлосерски и заваръчни операции

Резултат от учене 9.2:

Изработва различни детайли чрез шлосерски операции

Знания

· Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски операции
· Знае безопасната работа с инструменти и приспособления при поддържането
на машини и съоръжения за обработка на металите
· Познава правилата за осъществяване на безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение на работното си място

Умения

· Работи с инструменти и приспособления при поддържането на машини и
съоръжения за обработка на металите
· Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване и др.)

Компетентности

· С амостоятелно или в екип изработва различни детайли чрез шлосерски операции
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Резултат от учене 9.3:

Заварява/споява черни/цветни метали, тръби и фитинги

Знания

· Обяснява технологията за извършване на заваръчни операции на черни и
цветни метали
· Познава правилата за безопасна работа с металообработваща машина или
съоръжение на работното си място

Умения

· Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на метални тръби
· Подбира свързващия материал за заваряване
· Използва лични предпазни средства при заваряване

Компетентности

· С амостоятелно, отговорно и безопасно (добросъвестно) извършва заваряване
(спояване) на черни и цветни метали
· Оценява качеството (дефектира) на изделието в съответствие с действащите
стандарти

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на теоретичен тест или развиване на въпрос от областта на Металообработващи машини и инструменти, Устройство и действие на металообработващите машини, Шлосерски машини и инструменти, Заваръчни процеси, Видове заваръчни токоизточници – апаратури, Заваряемост, Заварени
съединения
Средство 2:
· Изпълнение на практическо задание за изработване на детайл по скица/
работен чертеж
Средство 3:
· Изпълнение на практическо задание за заваряване (спояване) на черни/цветни метали
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен кабинет по практика – шлосерство с индивидуални работни места
· Л ични предпазни средства
· Менгеме, шлосерски инструменти
За средство 3:
· Учебен кабинет по практика – заваряване с индивидуални работни места:
(газо) заваръчен пост
· С пециализирани лични предпазни средства
· А паратура за електродъгово заваряване, газо-кислородно заваряване и спояване на медни тръби
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Познава необходимите инструменти и устройството на машините в детайлите
· Правилно избира подходящите инструменти, материали, консумативи
За средство 2:
· Използва подходящите лични предпазни средства
· С пазва изискванията на ЗБУТ
· Изпълнява заданието вярно в регламентираното време
За средство 3:
· Използва подходящите лични предпазни средства
· С пазва изискванията на ЗБУТ
· Изпълнява вярно заданието в регламентираното време
ЕРУ за специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Основи на енергетиката

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене 10.1:

Обяснява термодинамичните процеси за промени в състоянието на газа

Знания

· И дентифицира основните термодинамични параметри
· Описва основните принципи на термодинамиката

Умения

· Изобразява графичнo в p-V диаграма термодинамичните процеси

Компетентности

· Способен е да работи самостоятелно с термодинамични таблици и диаграми

Резултат от учене 10.2:

Разпознава кръговите процеси с водни пари на Карно и на Ренкин

Знания

· Описва прав и обратен цикъл на Карно
· Обяснява свойствата и особеностите на водните пари

Умения

· Определя параметрите на водните пари с помощта на таблици и диаграми

Компетентности

· Самостоятелно и точно работи с h-s и T-s диаграми

Резултат от учене 10.3:

Дефинира различните видове прост и сложен топлообмен

Знания

· Описва същността на различните видове топлообмен, основните уравнения и
коефициенти

Умения

· Обяснява особеностите на сложния топлообмен
· Прилага основните уравнения на топлопренасянето при решаване на конкретни топлотехнически задачи

Компетентности

· Способен е самостоятелно да анализира методите за интензификация на топлинния поток

Резултат от учене 10.4:

Владее основните понятия в хидростатиката и хидродинамиката

Знания

· Описва основните свойства на флуидите, явленията и законите в хидростатиката
· Дефинира основните понятия и уравнения в хидродинамиката

Умения

· Установява връзка между физичните явления при движение на идеални и
реални флуиди

Компетентности

· Правилно прогнозира появата на потенциална опасност в съоръжението след
преглед на показанията на измервателните уреди и шума в инсталацията (определя вида на флуидното течение)

Резултат от учене 10.5:

Класифицира хидравличните машини

Знания

· Различава по признаци видовете хидравлични машини
· Обяснява устройството, действието и приложението на помпи, компресори и
вентилатори

Умения

· Определя допустимата смукателна височина
· Избира помпа (компресор, вентилатор) от каталози

Компетентности

· Самостоятелно и отговорно изпълнява процедурите за регулиране производителността на различни видове хидравлични машини

Резултат от учене 10.6:

Обяснява принципа на действие, устройството и конструкциите на парни и
водогрейни котли

Знания

· И дентифицира по признаци парни и водогрейни котли
· Обяснява принципа на действие и устройството на котлите

Умения

· Разпознава конструкцията на парен от конструкцията на водогреен котел
· Сравнява конструкциите на различни видове котли

Компетентности

· Мотивирано обяснява особеностите в конструкциите на различни видове котли

Средства за оценяване: Средства 1, 2 и 3:
· Решаване на теоретичен тест
Средство 4:
· Изпълнява практическо задание за отчитане и определяне на основни параметри на хидравличнитe машини в котелната инсталация
Средство 5:
· Решаване на теоретичен тест
· Изпълнява практическо задание за устройството и действието на хидравличните машини (помпа, компресор, вентилатор)
Средство 6:
· Решаване на теоретичен тест
· Изпълнение на екипно практическо задание за външен оглед на парен и водогреен котел
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Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
За средства 4 и 5:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебна лаборатория или работилница
· Лични предпазни средства
За средство 6:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебна лаборатория или базова котелна централа
· Лични предпазни средства
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Вярно анализира връзката между основните термодинамични параметри
За средство 2:
· Правилно сравнява кръговите цикли на Карно и Ренкин и обяснява начините
за подобряването им
За средство 3:
· Вярно обяснява същността на различните видове топлообмен
· Правилно прилага основните уравнения при решаване на конкретни топлотехнически задачи
За средство 4:
· Вярно дефинира и обяснява основните понятия в хидростатиката и приложението на основното уравнение
· Правилно сравнява уравнението на Бернули за идеален и реален флуид
· Вярно определя големината на хидравличните загуби
За средство 5:
· Правилно класифицира хидравличните машини и определя вярно областите
на приложението им
· Вярно изброява елементите и обяснява принципите на действие на различни
хидравлични машини
За средство 6:
· Вярно изброява елементите на различните видове котли
· Вярно обяснява действието на различните видове котли
ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Приложение на енергийните източници

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1:

Описва свойствата на невъзобновяемите енергийни източници (твърди, течни и
газообразни горива)

Знания

· Идентифицира видовете горива
· Описва състава на горивата
· Обяснява горивните процеси и характеристиките на продуктите на горене

Умения

· Работи с проспектни материали и справочна литература
· Прилага методи за подготовка на горивата за изгаряне

Компетентности

· Способен е да категоризира самостоятелно по признаци невъзобновяемите
енергийни източници

Резултат от учене 11.2:

Дефинира различните видове възобновяеми енергийни източници (слънчева,
вятърна, водна и геотермална енергия, отпадни топлини, енергия от биомаса)

Знания

· Описва основните свойства на различните видове възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
· Обяснява принципа на действие, устройството и работните процеси в инсталациите, използващи ВЕИ
· Дава примери за приложението на ВЕИ
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Умения

· Разчита схеми на инсталации, използващи ВЕИ

Компетентности

· Способен е самостоятелно да избере подходящ ВЕИ в конкретна ситуация
· Оценява необходимостта и ефективността от използването на ВЕИ
Обслужва горивно стопанство за конвенционално гориво (твърдо, течно и газообразно)
· Обяснява начините и съоръженията за подготовка и изгаряне на горивата
· Разбира значението на коефициента на излишък на въздух в горивната камера
на котлите и влиянието му върху степента на изгаряне на горивото и крайните
емисии
· Описва технологията за обслужване на конвенционално горивно стопанство
· Разпознава особеностите при обслужване на различни видове горивни стопанства
· Прилага безопасни начини за профилактика и поддържане на съоръжения от
горивно стопанство
· Проявява точност, методичност и отговорност при обслужване на съоръжения
от горивно стопанство за конвенционално гориво
Обслужва котли утилизатори

Резултат от учене 11.3:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 11.4:
Знания

· К ласифицира по признаци котлите утилизатори
· Описва принципа на действие на различни котли утилизатори
Умения
· Определя предназначението и действието на циклон, мултициклон и електростатичен филтър за котел утилизатор
· Определя предназначението на котлите утилизатори
Компетентности
· Прилага правилно, самостоятелно или в екип процедурите за подготовка, пускане в действие и въвеждане в експлоатация на котел утилизатор
Средства за оценяване: Средства 1 и 2:
· Решаване на теоретичен тест и/или казус
Средство 3:
· Решаване на теоретичен тест
· Изпълнение на практическо задание за обслужване на съоръжения от горивни
стопанства
Средство 4:
· Решаване на теоретичен тест
· Съставяне на технологична карта за обслужване на котел утилизатор
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
За средства 3 и 4:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебна лаборатория или работилница
· Лични предпазни средства
· Специализирани инструменти
За средство 5:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебна лаборатория или работилница
· Лични предпазни средства
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Вярно класифицира невъзобновяемите енергийни източници (твърди, течни и
газообразни горива)
· Работи ефективно с проспектни материали и справочна литература
· Разпознава вярно горивата по техния състав и свойства
За средство 2:
· Правилно сравнява предимствата на различните видове възобновяеми енергийни източници
· Вярно описва приложението на различни видове ВЕИ
За средство 3:
· Вярно обяснява начините за подготовка на горивата за изгаряне
· Правилно прилага технологията за обслужване на съоръжения от горивно стопанство
За средство 4:
· Вярно дефинира процесите на топлообмен в котела утилизатор
· Правилно сравнява методите за очистване на продуктите след котела утилизатор
· Вярно определя местата с най-голямо замърсяване в котела утилизатор
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ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Обслужване на съоръжения и тръбопроводи в котелната централа

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1:

Прилага изискванията на инструкцията за поддръжка на котелната централа

Знания

· Обяснява дейности за ежедневното обслужване на парния/водогрейния котел
· Описва процедурите за поддръжка на спомагателни съоръжения, тръбопроводи
и инсталации в котелната централа

Умения

· Съставя маршрутна карта за обход на съоръженията в котелната инсталация
· Почиства елементи от съоръжения и тръбопроводи с предвидените в инструкциите материали и средства
· Спазва изискванията на техниката по безопасност при обслужване на съоръженията в котелната инсталация

Компетентности

· Мотивирано и отговорно изпълнява дейностите по поддръжка на съоръженията, тръбопроводите и инсталациите

Резултат от учене 12.2:

Прави пълен оглед за установяване на повреди в съоръженията или отклонения
от нормалните параметри на работа

Знания

· Обяснява характерни за съоръженията в котелната централа неизправности и
повреди

Умения

· Разпознава визуално и слухово признаците за появила се неизправност
· Разпознава визуално отклонения от нормалния режим на работа на съоръженията
· Предвижда появата на повреда или неизправност по типични за съоръженията
признаци

Компетентности

· Тълкува вярно причините за появилите се отклонения в работните параметри
на съоръженията

Резултат от учене 12.3:

Информира за констатирани неизправности и/или повреди

Знания

· Обяснява признаците и причините за поява на неизправности и повреди
· Обяснява начините за отстраняване на открита при профилактика неизправност или повреда

Умения

· Избира метод за отстраняване на повредата
· Преценява потенциалната опасност от констатирана повреда

Компетентности

· Способен е самостоятелно или в екип безопасно да отстрани откритата повреда
или неизправност

Резултат от учене 12.4:

Използва по предназначение средствата за противопожарна безопасност

Знания

· Описва изискванията на противопожарната охрана за обекти от клас на пожарна опасност Ф5Г
· Обяснява устройството на различни видове пожарогасителни средства

Умения

· Работи с различни видове пожарогасителни средства
· Спазва инструкциите за действие при опасна ситуация

Компетентности

· Самостоятелно и ефективно изпълнява процедурите за локализиране на пожари (симулирани и реални) при спазване на ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на теоретичен тест или изпълнение на практическо задание в екип
Средство 2:
· Изпълнение на практическо задание за отстраняване на неизправност в инсталация или съоръжение от котелна инсталация
· Симулативна задача за поддръжка на съоръжение от котелна инсталация
Средство 3:
· Решаване на теоретичен тест
Средство 4:
· Решаване на теоретичен тест или симулативна игра за локализиране на пожар
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебен кабинет по практика в базовата котелна централа или учебна работилница
За средство 2:
· Учебен кабинет по практика в базовата котелна централа или учебна работилница
За средство 3:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
За средство 4:
· Учебен кабинет
· Учебни табла
· Мултимедия
· Инструкции
· Лични предпазни средства
· Средства за гасене на пожари
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания в областта на профилактиката на
енергийни съоръжения
За средство 2:
· Описани са вярно всички типични признаци и причини за неизправности и
повреди
· Спазени са процедурите за извършен оглед на съоръженията
За средство 3:
· Вярно различава неизправност от повреда
· Правилно идентифицира признаците за повреди и неизправности
За средство 4:
· Работи с подходящи лични предпазни средства
· Включва се активно в работата на екипа, задава логични въпроси, дава адекватни отговори
· Мотивирано посочва пътя към вярното решение на задачата
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Контрол и поддръжка на съоръжения и инсталации в котелна централа

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 13.1: Отчита стойностите на технологичните параметри
Знания

· Обяснява предназначението на всички контролно-измервателни уреди (КИУ)
и автоматиката на съоръженията в котелната инсталация
· И дентифицира основните контролирани параметри

Умения

· Различава КИУ от автоматиката на котела
· Преобразува отчетените стойности в стандартни измерителни единици

Компетентности

· С амостоятелно оценява в процеса на обслужване (по време на смяна) състоянието на конкретно съоръжение

Резултат от учене 13.2: Открива причините за отклонения от нормалния режим на работа
Знания

· Обяснява правилата за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри
· Обяснява начините за отстраняване на открита неизправност или повреда

Умения

· С пазва изискванията за безопасна работа
· Предвижда последиците от неспазване техниката на безопасност
· С равнява ситуации, причинили сходни по характер неизправности
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· С амостоятелно прави изводи за степента на опасност след анализиране на
причините за възникнала повреда

Резултат от учене 13.3: Обяснява причините за възникнали повреди
Знания

· Дефинира последствията от липса или неправилно обезопасяване на машини, съоръжения и инсталации
· И дентифицира опасност при характерни повреди и неизправности в съоръжения, арматура и тръбопроводи
· Обяснява предназначението и приложението на специализираните инструменти и стендове

Умения

· С пазва правилата за безопасна работа със средствата за техническа и противопожарна безопасност
· О ткрива признаците за възникване на повреда в съоръжение или инсталация

Компетентности

· С пособен е в екип да отстрани възникнала неизправност в съоръжения и
инсталации на котелна централа

Резултат от учене 13.4: Извършва в екип обезопасяване на съоръженията и възлите към тях при ремонтно-възстановителни работи
Знания

· Обяснява изискванията на ЗБУТ при ремонтно-възстановителни работи
· Дефинира правилата за противопожарна и аварийна безопасност при ремонтни дейности

Умения

· Прилага изискванията и правилата за безопасност при подготовка на площадката за ремонтно-възстановителни работи
· Извършва такелажни операции

Компетентности

· С амостоятелно или в екип, като спазва правилата по техника на безопасност
и противопожарна и аварийна безопасност, помага за обезопасяване на предстоящи ремонтни дейности

Резултат от учене 13.5:

Участва при отстраняване на повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи заедно със специализирания екип

Знания

· Описва техниката и технологията за извършване на ремонтно-възстановителни дейности
· Обяснява предназначението на специализирани инструменти и стендове
· Обяснява приложението на специализирани инструменти и стендове

Умения

· Използва лични предпазни средства при ремонтно-възстановителни дейности
· Изпълнява индивидуални задачи, поставени от ръководителя на специализирания екип

Компетентности

· Владее всички техники и точно спазва технологията при изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности като член на специализирания екип

Средства за оценяване: Средства 1, 2 и 3:
· Решаване на теоретичен тест
Средство 4:
· Изпълнява практическо задание за окачване и транспорт на детайли и въз
ли/обозначаване на опасните работни места
Средство 5:
· Изпълнява практическо задание за отстраняване на повреда в съоръжение,
арматура или тръбопровод
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
За средство 4:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебна лаборатория или работилница
· Л ични предпазни средства
За средство 5:
· Учебна лаборатория или работилница
· Л ични предпазни средства
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Вярно обяснява предназначението на всички контролно-измервателни уреди
и автоматика на съоръженията в котелната инсталация
· Правилно и точно преобразува отчетените стойности на технологичните параметри в стандартни измерителни единици
За средство 2:
· Вярно обяснява правилата за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри
· Правилно сравнява различни ситуации, довели до сходни неизправности или
повреди
За средство 3:
· Вярно класифицира по степен на опасност характерни повреди и неизправнос
ти в съоръжения, арматура и тръбопроводи
· Правилно описва предназначението и приложението на специализираните
инструменти и стендове
За средство 4:
· Вярно дефинира правилата за противопожарна и аварийна безопасност при
ремонтни дейности
· Б езопасно извършва такелажни операции/вярно заснема опасни участъци в
котелната инсталация
За средство 5:
· С пазва правилата по техника на безопасност при изпълнение на практичес
кото задание
· Правилно изпълнява процедурите, свързани с практическото задание
ЕРУ 14
Наименование на
единицата:

Режими на работа на основни и спомагателни съоръжения в котелна централа

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 14.1:

Описва процедурите за провеждане на пускови операции на съоръжения в котелната централа

Знания

· Изброява етапите при подготовката за пускане и пускане в действие на основните и спомагателните съоръжения от котелна инсталация
· Описва особеностите при пускане на парните и водогрейните котли

Умения

· Маркира дейностите, свързани с пусковите операции
· Разпознава визуално и слухово признаците за отклонения от нормалните параметри на съоръжения в котелна инсталация
· Спазва изискванията на експлоатационната инструкция (инструкция за експлоатация на котелна централа)

Компетентности

· В състояние е да обясни вярно правилата за пускане на енергийно съоръжение
съгласно изискванията на експлоатационната инструкция

Резултат от учене 14.2:

Поддържа връзка със служба „Пожарна безопасност и защита на населението
от бедствия и аварии“

Знания

· Обяснява необходимостта и изискванията за осигуряване на постоянна връзка
и комуникация със служба „Пожарна безопасност и защита на населението от
бедствия и аварии“
· Дефинира техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при
пожар
· Обяснява изискванията за безопасна работа, както и последиците от неспазването им при възникване на пожар

Умения

· Разпознава класовете на функционална пожарна опасност
· Работи безопасно с различните видове пожарогасители
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Компетентности

· Правилно и точно обобщава резултатите от проведена комуникация със служба
„Пожарна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии“

Резултат от учене 14.3:

Поддържа оперативна комуникация с консуматорите на произведената пара и/
или гореща вода

Знания

· Назовава всички блокировки, защити и сигнализации на пулта за управление
на котелната инсталация

Умения

· Извършва задължителен обход на котелната инсталация съгласно маршрутната
карта
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание на информацията, получена при обхода по време на смяната в електронен (компютър) и
хартиен (сменен дневник, протокол, ремонтна ведомост) вариант

Компетентности

· Отговорно изпълнява задълженията си на дежурен оператор, като спазва етиката на комуникация и йерархията в управлението на котелната централа

Резултат от учене 14.4:

Изброява етапите за планово и аварийно спиране на съоръженията в централата

Знания

· Описва действията на дежурния персонал при нормално и аварийно спиране на
съоръженията в котелната централа
· Обяснява правилата за противопожарна и аварийна безопасност при дейности,
свързани със спиране на котелни съоръжения, тръбопроводи и инсталации

Умения

· Спазва правилата за безопасна работа със средствата за противопожарна безопасност
· Възпроизвежда дейностите по пускане на котела, съобразено с моментното му
температурно състояние, както и спиране на съоръженията

Компетентности

· Способен е съвместно с екипа да симулира пускане и спиране на съоръженията
в котелната централа/от котелната инсталация

Резултат от учене 14.5:

Обяснява технологичния ред за проверка изправното действие на защитите и
блокировките на котела съгласно графика в инструкцията за експлоатация

Знания

· Описва предназначението на автоматичните блокировки и защити
· Обяснява действието на автоматиката на котела

Умения

· К ласифицира по признаци защитите и блокировките на котела
· Реагира при сигнал за действие на автоматичните блокировки и защити

Компетентности

· Самостоятелно и безопасно проверява изправното действие на автоматиката на
учебния котел съгласно действащите наредби и инструкцията за експлоатация
· Способен е самостоятелно да симулира проверка изправното действие на автоматиката на котела съгласно действащите наредби и инструкцията за експлоатация

Резултат от учене 14.6:

Попълва сменен дневник

Знания

· Описва основните правила, посочени в експлоатационната инструкция на централата
· Дефинира технологичните параметри, които се вписват в сменния дневник

Умения

· Спазва изискванията на инструкцията за експлоатация
· Използва и прилага уменията си за работа с ИКТ

Компетентности

· Самостоятелно и отговорно работи с документацията на смяната

Резултат от учене 14.7:

Използва софтуерни програми за обслужване на основните съоръжения и спомагателните системи

Знания

· Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Умения

· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Правилно и отговорно обслужва процесите в съоръженията, оборудвани с информационни и комуникационни технологии
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на казус, свързан с въвеждане в експлоатация и пускане на съоръжения от котелната инсталация
Средство 2:
· Решаване на теоретичен тест
Средство 3:
· Съставяне на виртуална технологична карта за комуникация с потребителите
· Съставяне на маршрутна карта за обход на съоръженията в учебно-производствената котелна централа (ТЕЦ)
Средство 4:
· Решаване на теоретичен тест
· Изпълнение на екипно практическо задание за симулиране на планово/аварийно спиране на съоръжения
Средство 5:
· Изпълнение на практическо задание за симулативна проверка изправното
действие на защитите и блокировките на котела
Средство 6:
· Решаване на теоретичен тест
· Практическо задание за демонстрация на приемане и предаване на смяна в
различни производствени ситуации
Средство 7:
· Изпълнение на екипно практическо задание, свързано с ИКТ, за обслужване на
основни съоръжения и спомагателни системи
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 6:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
За средство 3:
· Учебна лаборатория или учебен кабинет
· Мултимедия
· Компютърен кабинет
За средство 4:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебна лаборатория или базова котелна централа
· Инструкции
· Лични предпазни средства
За средство 5:
· Учебна лаборатория или базова котелна централа
· Инструкции
· Лични предпазни средства
· Учебен кабинет
· Мултимедия
За средство 7:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
· Учебна лаборатория или базова котелна централа
· Инструкции
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Описани са всички необходими мерки за безопасност
· Обяснени са всички процедури по пускане в действие на съоръжението
· Демонстрирани са професионални знания за пускане на съоръжението от различни състояния
За средство 2:
· Описани са вярно процедурите за бърза и ефективна връзка със служба „Пожарна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии“
· Правилно са класифицирани допустимите ситуации, изискващи спешна комуникация
За средство 3:
· Обяснени са всички оперативни връзки с консуматорите на топлинна енергия
· Бързо и вярно е обработена информацията от компютъра
За средство 4:
· Мотивирано определя действията за вярното решаване на задачата
· Работи с подходящите инструменти и консумативи
· Използва лични предпазни средства
· Спазва графика за проверка
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За средство 5:
· Мотивирано определя действията за вярното изпълнение на заданието
· Изпълнява задачата за определеното по инструкция време
· Правилно демонстрира проверка изправното действие на автоматиката на котела
За средство 6:
· Бързо и вярно обработва информацията от компютъра
· Правилно обяснява действията на дежурния оператор при попълване дневника
на смяната
· Спазва правилата за вербална и невербална комуникация
За средство 7:
· Мотивирано определя действията за вярното решаване на задачата
· Вярно възпроизвежда вече записаното цифрово съдържание
· Професионално сравнява информацията, получена с помощта на специализиран софтуер
ЕРУ 15
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Експлоатация на съоръжения и инсталации от хибридна топлинна система

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

3
Оператор на парни и водогрейни съоръжения
3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 15.1:

Дефинира различните видове хибридни системи с приложение на ВЕИ

Знания

Умения

· Описва видовете хибридни системи с възобновяеми енергийни източници
· Познава Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата
· Описва принципите на концепцията Пасивна къща и почти нулевоенергийна
сграда
· Отчита от таблици и номограми характерни параметри на почти нулевоенергийна сграда
· Работи с правилници, инструкции, справочници и каталози
· Разчита точно и вярно енергийни характеристики на сгради, които позволяват
с минимална енергия да се постига максимален комфорт
Разбира същността на работните процеси в инсталациите за производство на
енергия от ВЕИ
· Описва предназначението на различни видове хибридни системи за производство на топлинна енергия
· Описва принципа на действие и основните елементи на различни видове хибридни системи за производство на топлинна енергия
· Сравнява характеристиките на съоръженията от различни видове хибридни
системи за производство на топлинна енергия
· Оценява правилно качествата и предимствата на различни хибридни системи
за производство на топлинна енергия
Обяснява предназначението на хибридните системи при производството на топлинна енергия
· Описва техниката и технологията на монтажа/демонтажа на хибридни инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия
· Избира съоръжения и инсталации с помощта на справочници и каталози

Компетентности

· Способен е самостоятелно да предложи оптимален вариант на хибридна система

Резултат от учене 15.4:

Обслужва котли и инсталации на биомаса от растителен и органичен произход

Знания

· Описва технологичния ред за въвеждане в експлоатация на котел и инсталация
на биомаса
· Познава правилата за безопасно обслужване на котлите на биомаса
· К ласифицира по признаци котлите на биомаса
· Подготвя отоплителната инсталация и битово горещо водоснабдяване (БГВ)
· Разпалва горелката на ръчен режим
· Превключва котела на автоматичен режим

Умения
Компетентности
Резултат от учене 15.2:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 15.3:
Знания

Умения
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Компетентности

· Самостоятелно и отговорно изпълнява процедурите по обслужване на котли и
инсталации на биомаса

Резултат от учене 15.5:

Обслужва съоръжения и инсталации от хибридни топлинни системи

Знания

· Обяснява инструкциите за въвеждане в експлоатация
· Обяснява елементите на различни видове инсталации от хибридни топлинни
системи

Умения

· Работи със специализирани инструменти и стендове
· Спазва инструкциите за въвеждане в експлоатация

Компетентности

· Способен е самостоятелно или в екип да симулира пускови операции на съоръжения и инсталации от хибридни топлинни системи (ХТС)

Средства за оценяване: Средства 1 и 3:
· Решаване на теоретичен тест или казус
Средство 2:
· Решаване на теоретичен тест
Средство 4:
· Решаване на теоретичен тест
· Изпълнение на индивидуално или екипно практическо задание за обслужване
на котли и инсталации на биомаса
Средство 5:
· Решаване на теоретичен тест или симулативна игра за настройка на съоръжения от ХТС
· Изпълнение на практическо задание за обслужване на съоръжения и инсталации от хибридни топлинни системи
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
За средство 4:
· Учебна лаборатория или работилница
· Котел на биомаса (пелетен котел)
· Инструкция за експлоатация на котела
· Лични предпазни средства
За средство 5:
· Учебен кабинет/учебна лаборатория или работилница
· Мултимедия
· Компютър
· Мнемо схеми на хибридни топлинни системи
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания за различни хибридни системи с
ВЕИ
· Работи успешно с фирмени каталози, включително и on-line
За средство 2:
· Описани са вярно всички принципи на действие на съоръжения от ХТС
· Вярно са сравнени характеристиките на съоръженията от различни видове хиб
ридни системи
За средство 3:
· Работи ефективно със справочници и каталози на хибридни инсталации за
производство на топлинна енергия
· Правилно идентифицира признаците за повреди и неизправности в инстала
циите на ХТС
За средство 4:
· Правилно класифицира котлите и инсталациите на биомаса.
· Вярно изброява елементите и обяснява принципите на действие на различни
котли на биомаса
· Правилно прилага технологията за обслужване на котли и инсталации на
биомаса
За средство 5:
· Показани са професионални знания по обслужване на хибридни топлинни
системи
· Изполва необходимите лични предпазни средства
· Спазени са изискванията по техника на безопасност и ПАБ
· Заданието е изпълнено за определения период от време
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ЕРУ 16
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Технически надзор на съоръженията под налягане

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 16.1:

Обяснява техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на
съоръженията под налягане
· Дефинира видовете съоръжения под налягане и групите флуиди в зависимост
от степента на опасност
· Изброява съоръженията под налягане, които подлежат на технически надзор
· Знае факторите, които оказват влияние върху безопасната експлоатация на
съоръженията под налягане
· Познава критичните елементи на надзорните съоръжения
· Демонстрира изискванията при определяне херметичността и якостта на съоръжението под налягане
· Осъществява връзка между конструкцията на котела и/или вида на тръбопровода и осигурената възможност за безопасното им обслужване
· Ефективно работи с правилници, инструкции, справочници и каталози

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.2:

3

3

Прилага изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията под налягане
Знания
· Назовава правилата за разполагане и монтиране на котли и съоръженията към
тях, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане,
и бутилкови инсталации
· Дефинира физико-химичните характеристики на антикорозионните покрития
· Описва процедурите за пълнене и съхранение на транспортируеми съоръжения
под налягане
Умения
· Разпознава техническите изисквания, правила и норми при ремонтиране и
преустройство на съоръжения под налягане
· Резюмира процедурите за регистриране и извършване на технически прегледи
и проверки на съоръжения под налягане
Компетентности
· Способен е самостоятелно правилно да оцени (подреди) приоритетните изисквания за безопасна експлоатация на съоръженията под налягане
Резултат от учене 16.3: Познава условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни съоръжения
Знания
· Дефинира степените на правоспособност за обслужване на котли
· Описва съоръженията под налягане
· Изброява документите, издадени от компетентен орган в държава – членка на
Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
или в Швейцария, с които се удостоверява правото за упражняване на професия по обслужване на котли
Умения
· Резюмира изискванията за обучение на лица, желаещи да придобият правоспособност за обслужване на котли
· Сравнява организацията и провеждането на изпитите за правоспособност в
различни професионални учебни заведения
Компетентности
· Способен е самостоятелно да изпълни вярно и точно изискванията на Наредба
№ 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли,
издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и
социалната политика
Средства за оценяване: Средства 1 и 3:
· Решаване на теоретичен тест или казус
Средство 2:
· Решаване на теоретичен тест
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Мултимедия
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания за техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на съоръженията под налягане
За средство 2:
· Описани са вярно изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията
под налягане
· Вярно изброява различните процедури за осъществяване на технически надзор
на съоръженията под налягане
За средство 3:
· Работи ефективно в интернет пространството
· Обяснява вярно условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебни
работилници или на реално работно място.
Обучението по практика може да се осъществява както в собствена, така и в наета база, която
отговаря на изискванията на ДОС за придобиване
на квалификация по професията.
4.1. Учебен кабинет
Обзавеждането включва: работно място на
обучаващия (работна маса и стол), работно място
за всеки обучаван (работна маса и стол), учебна
дъска, мебели (шкафове за различни цели), екран
и стойки за окачване на табла, флипчарт и учебнотехнически средства (видеотехника, компютър,
мултимедия и интернет); комплекти техническа
документация (правилници, инструкции, проекти,
работни карти, нарядни бланки и др.), съвременна
справочна и каталожна литература.
Към учебния кабинет е желателно да има и
хранилище за съхраняване на учебно-техническите средства и техниката.
За постигане целите на обучението образователните институции, които провеждат обучение
по професията „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“, имат задължително обзаведени
учебни кабинети по учебните предмети от общата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
За онагледяване на обучението са необходими: табла, схеми, слайдове; действащи макети,
модели и реални образци; учебни видеофилми; програмни продукти; електронни уроци,
каталози, инструкции, справочници, фирмени
материали и др.
4.2. Учебна работилница по шлосерство
Обзавеждане: работно място с менгеме за
всеки обучаван; настолна пробивна машина;
механична ножовка; шмиргел; ръчна електрическа пробивна машина; набор инструменти за:
очертаване и измерване, изпиляване, пробиване,
изсичане, рязане със и без снемане на стружка,
нарязване на резби, шабероване, райбероване,
нитачка.
4.3. Учебна работилница по общомонтажни
операции и технически измервания
Обзавеждане: работно място за всеки обучаван – с менгеме; комплект монтажни и шлосерски
инструменти; специализирани инструменти –
микрометър, индикатор, вътромер, хлабиномер,
електронни и ултразвукови измервателни уреди,
лазерни нивелири и рулетки; клещи за зегерки,

скоба за изваждане на лагери, преса за набиване,
динамометричен ключ и др.; ръчна електрическа
пробивна машина; комплект за изваждане на
шпилки; хидравличен крик.
4.4. Учебна работилница по заваряване
Обзавеждане:
· з а електродъгово заваряване: работно място
(пост) със заваръчен апарат, гъвкави кабели,
захранващо електрическо табло, заваръчна
маса с бордови смукател и вентилатор за
местна вентилация;
· з а газо-кислородно заваряване и спояване
на медни тръби: работно място (газозаваръчен пост) със заваръчна маса с бордови
смукател и вентилатор, стойка за закрепване, заваръчен агрегат за ацетилен (аргонов
с телоподаващо устройство), маркучи и
бутилки за кислород, горивен газ и аргон,
комплект горелки, резачи;
· и нструменти: тръборез, тръбоогъвачка, пружина за огъване на медни и пластмасови
тръби, експандер, конусна дъска, клещи,
чукчета за шлака, телена четка, секачи,
шлосерски чукове и др.;
· с пециализирани лични предпазни средства.
Учебната работилница трябва да отговаря на
нормативните изисквания за вентилация, осветление, противопожарна и аварийна безопасност.
4.5. Учебна работилница по специална практика
Обзавеждане:
· с ъоръжения, детайли и елементи от: помпи, компресори, вентилатори, горелк и,
ежектори, филтри, топлообменни апарати,
слънчеви и фотоволтаични инсталации; парогенератор, котел на биомаса, термопомпа,
тръбопроводна арматура за ниско и високо
налягане и др.;
· и нструменти: шлосерски, електротехнически и специализирани монтьорски; шаблони; уреди и инструменти за технически
измервания;
· т ехнически средства за измерване, автоматично управление и контрол на топлинни
процеси: налягане, температура, разход,
пропуски и концентрация на газове, шум,
ниво;
· с пециални приспособления и инструменти:
динамометрични ключове, пневматични
гайковерти, приспособления с индикаторни
часовници;
· м онтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
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За практическото обучение по професията
„Оператор на парни и водогрейни съоръжения“
и във връзка с многообразието на дейностите,
които обучаваният трябва да усвои, е необходимо
то да се извършва на действащи образци. Ако
обучаващата организация не е в състояние да ги
осигури, преди началото на обучението трябва
да се представят договори с фирми, които са
съгласни обучението да се провежда на тяхна
територия.
Учебната работилница по специална практика
се осигурява с материали и консумативи, необходими за изпълнение на учебно-производствените
задачи, с комплекти техническа документация
(правилници, инструкции, проекти, работни
карти, нарядни бланки и др.), справочна и каталожна литература. В нея се изгражда система за
аварийна вентилация, система за сигнализация
при обгазяване, за да се изпълнят специфичните изисквания за противопожарна и аварийна
безопасност.
5. Изисквания към обучаващите
5.1. По теория
Право да преподават теория по учебните предмети или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше
образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване
на квалификацията и актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
5.2. По практика
Право да преподават практика по учебни
предмети или модули от отрасловата и специфичната професионална подготовка имат лица
с право да преподават по теория, притежаващи
необходимата за съответната специалност правоспособност, както следва:
· С видетелство за правоспособност по заваряване съгласно Наредба № 7 от 2002 г.
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.), и Наредбата
за устройството и безопасната експлоатация
на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите
и уредите за природен газ, приета с ПМС
№ 171 от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.):
„Заварчик на тръби – Е6 и Е7“ и „Заварчик на листов материал – G2“;
„Спойчик на медни тръби с твърд припой“.
· С видетелство за правоспособност съгласно
Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда
за придобиване и признаване на правоспо-
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собност за упражняване на професия по
обслужване на парни и водогрейни котли,
издадена от министъра на образованието и
науката и министъра на труда и социалната
политика (ДВ, бр. 9 от 2001 г.), и Наредбата
за устройството, безопасната експлоатация
и техническия надзор на съоръжения под
налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г.
(ДВ, бр. 64 от 2008 г.):
„ Машинист на котли с високо налягане –
II или I степен“;
„Машинист на енергийни котли“.

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2308
от 21 февруари 2018 г.

по административно дело № 927 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на тридесети януари две
хиляди и осемнадесета година в състав: председател: Аделина Ковачева, членове: Кремена
Хараланова, Бисерка Цанева, при секретар
Ирена Асенова и с участието на прокурора
Маринела Тотева изслуша докладваното от
председателя Аделина Ковачева по адм. дело
№ 927/2017.
Производството е по реда на чл. 185, ал. 1
и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба, подадена от „Анастасов 2“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Дружба 2, бл. 307,
вх. Б, ет. 4, ап. 34; „МК Трейдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Люлин“, ул. Доктор Петър Дертлиев
№ 42, ет. З, офис 20; „Фортуна 2001“ – ЕООД,
София, район „Красна поляна“, ул. Нишка,
бл. 42, вх. 1, ет. 2, ап. 4; „Сиси – Нел“ – ЕООД,
София, ж.к. Слатина, бл. 46, вх. Б, ап. 26;
„Морела“ – ЕООД, с. Гинци, община Годеч,
Софийска област, едноличния търговец Петър
Михайлов Василев, упражняващ търговска
дейност с фирма „Петър Василев“ с адрес на управление – София, ж.к. Люлин, бл. 718, вх. В,
ет. 5, ап. 83, едноличния търговец Калинка
Стаменова Веселинова с фирма „Калина – Калинка Веселинова“ – София, ж.к. Надежда,
бл. 106, ап. 73; едноличния търговец с фирма
„Маргарита Иванова – Рико“ – София, ж.к.
Люлин, бл. 721, вх. Б, ет. 4, ап. 56; „Мартони
Мит“ – ЕООД, София, ж.к. Люлин, бл. 110,
вх. В, ет. 5, ап. 68; „Весимпекс 2002“ – ЕООД,
София, ул. Самолет № 8; едноличния търговец Силвия Спирова Симеонова с фирма
„Лори – Силвия Симеонова“ – София, район
„Красно село“, ул. Житница № 19, ет. 6, ап. 22;
едноличния търговец Величка Тодорова Самарова с фирма „Вили – М – Величка Сама-
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рова“ – София, ул. Самуил № 88; едноличния
търговец Ирена Ангелова Стефанова с фирма
„Палма – Стол – Ирена Ангелова“ – София,
ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш, бл. 57, вх. 1,
ет. 11, ап. 51; „Свена – Ванина“ – ДЗЗД – София, ж.к. Надежда, бл. 109, вх. Г, ет. 9, ап. 90;
едноличния търговец Траянка Иванова Божкова с фирма „Тони – Траянка Божкова“ – София, кв. Горна баня, ул. Дон № 9, и „Оля
1999“ – ЕООД, с. Горочевци, община Трън,
област Перник – всички чрез адвокат Мариета Пешева, против Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения и училищата, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици. Направени са възражения за допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
и несъответствие с материалния закон – отменителни основания по т. 3 и 4 от чл. 146
във връзка с чл. 196 АПК.
Ответната страна – министърът на земеделието, храните и горите, чрез процесуалния си
представител – юрисконсулт Диана Филева,
оспорва жалбата и развива доводи за неоснователност на всяко едно от сочените в жалбата
нарушения, допуснати при приемането є.
Участвалият в настоящото съдебно производство прокурор от Върховната административна прокуратура дава заключение за
неоснователност на жалбата. Мотивира се със
спазване на всички изисквания, предвидени
в ЗНА. Счита, че от разпоредбата на чл. 2а
ЗХ не може да се направи извод за задължително съгласуване на актовете, издавани от
министъра на земеделието, храните и горите,
с министъра на здравеопазването. Обосновава
липса на нарушение на Конституцията на
Република България, тъй като семейството,
майчинството и децата са под закрилата на
обществото. Поради това стопанската инициатива следва да се тълкува винаги в тяхна
полза, в полза на потребителите и закрила
здравето на гражданите.
Във връзка с процесуалната допустимост на
жалбата съдът взе предвид следните обстоятелства: Жалбата е насочена срещу Наредба,
обнародвана в ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г., за изменение на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. – ДВ,
бр. 73 от 20.09.2011 г., изменена веднъж с Наредба за изменение и допълнение – ДВ, бр. 60
от 7.08.2012 г. В самата жалба е допусната
техническа грешка в изписване наименованието на оспорения подзаконов нормативен
акт – изменителната наредба от 3.11.2015 г. се
нарича Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността на храните,
предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици.
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Доколкото в § 1 от нея е променено наименованието на подзаконовия нормативен акт, то
след влизането є в сила наименованието на
наредбата съответно е станало Наредба № 9
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията
на училищата и на детските заведения, както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици. Касае се за
подзаконов нормативен акт, който съгласно
нормата на чл. 185, ал. 1 АПК може да се
оспори пред съд.
С допълнително представените писмени
доказателства – сключени договори за доставка на храни за училища и детски заведения,
оспорващите еднолични търговци и търговски
дружества са доказали качеството си на адресати на изменителната наредба и на тази база
наличието на правен интерес от подаване на
жалбата. Още повече, че в нейните преходни
и заключителни разпоредби е предвидена
възможността за предлагане на доставените
и съхранени храни в обектите, предмет на
наредбата, до изчерпване на количествата
им, както и едногодишен срок считано от
3.11.2015 г. за привеж дане на договорите,
сключени преди тази дата, в съответствие с
уредените в нея изисквания.
Тези две групи обстоятелства дават основание на съда да приеме, че жалбата е
процесуално допустима и да я разгледа по
същество, като вземе предвид представените
писмени доказателства към жалбата, към
приложената админист ративна преписка,
както и допълнително представените от ответната страна доказателства за начините и
периода на обявяване на изготвения проект
и нотификацията му. Установиха се следните
обстоятелства:
1. На 20.09.2011 г. министърът на земеделието и храните приема Наредба № 9 от
16.09.2011 г. за специфичните изиск вани я
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата. Тя е обнародвана в ДВ, бр. 73 от същата
дата. Предметът, който е предназначена да
урежда, е формулиран в чл. 1, ал. 1 от нея и
съвпада с наименованието. В ал. 2 е посочено, че нейните изисквания се прилагат и за
извънучилищните педагогически заведения за
деца. Наредбата урежда в глава първа общите
положения, а в глава втора – специфичните
изисквания към отделните групи храни, разделени в десет раздела: раздел I, касаещ месото и месните продукти; раздел II – млякото
и млечните продукти; раздел III – рибата,
рибните продукти и други морски храни; раздел IV – яйцата; раздел V – масла и мазнини;
раздел VI – зърнени храни и храни на зърнена
основа; раздел VII – картофи, кореноплодни
и варива; раздел VIII – плодове, зеленчуци
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и продукти от тях (зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени,
ферментирали, зеленчукови сокове, и плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове,
конфитюри, мармалади, желета и компоти);
раздел IX – ядки и маслодайни семена, захар,
захарни и шоколадови изделия, пчелен мед;
раздел X – детски храни, плодови и билкови
чайове, трапезна сол. Съдържа още допълнителна разпоредба и три заключителни такива.
В § 2 от заключителните є разпоредби е постановено, че се издава на основание чл. 2а от
Закона за храните.
2. МЗХ приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения и училищата, обнародвана в ДВ,
бр. 60 от 7.08.2012 г. Тази изменителна наредба има три параграфа, като в първия от тях
е предвидена добавка към наименованието.
След обнародването є то вече става Наредба
№ 9 от 2011 г. за специфичните изисквания
към безопасността на храните, предлагани
в детските заведения и училищата, както и
към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици.
3. В началото на 2015 г. е изготвен проект
на наредба за изменение на Наредба № 9 от
16.11.2011 г. Съставен е и доклад от заместникминистъра на МЗХ. Материалите са предоставени за съгласуване на четири дирекции от
министерството: „Административно и правно
обслужване“, „Животновъдство“, „Европейска
координация и международни отношения“
и „Политика по агрохранителната верига“.
Съгласуване е извършено и с Българската
агенция по безопасност на храните. Всички те
са представили писмени становища, обобщени в Справка за отразяване на становищата,
постъпили при съгласуване на проекта от
30.09.2015 г. Предприета е и процедура по нотификацията на проекта по Директива 98/34
ЕО от 1998 г. за определяне на процедура
за предоставяне на информация в областта
на техническите стандарти и регламентите.
Не се спори между страните по делото, че
нотификацията е приключена към 7.09.2015 г.
положително за страната ни.
4. Проектът на наредбата е публикуван
на интернет страницата на министерството
след 26.05.2015 г. и е свален на 30.10.2015 г.
От представените писмени доказателства не
се установява дали публикуваният проект е
придружен с доклад. В същото време жалбоподателите не твърдят липса на публикуване
на док лада. Нещо повече, те коментират
съдържанието на доклада и го прилагат към
жалбата, което показва, че той е бил предоставен на разположение на обществеността (в
противен случай жалбоподателите не биха
могли да разполагат с него).
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5. На 22.10.2015 г. издадената от МЗХГ Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2011 г. е изпратена за обнародване в
„Държавен вестник“. Обнародвана е в бр. 85
от 3.11.2015 г. и съгласно § 30 от нейните преходни и заключителни разпоредби от същия
ден влиза в сила.
Въз основа на приетите за установени факти
съдът извърши правен анализ за наличие на
отменителните основания по чл. 146 АПК,
конкретизирани в оспорването.
I. Първата група твърдения са за допуснати от министъра съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
в три насоки:
1. Несъответствие на доклада към проекта
на подзаконовия нормативен акт с изиск
ванията на чл. 28, ал. 2 ЗНА в редакцията
му, обнародвана в ДВ, бр. 46 от 2007 г., тъй
като подготовката и издаването предхождат
изменението на закона, обнародвано в ДВ,
бр. 34 от 2016 г. Съдът намира възражението за формален подход при съставянето
му за неоснователно. Цитираната правна
разпоредба въвежда минималните изисквания към съдържанието на доклада, които са
изпълнени. В него са залегнали причините,
налагащи изготвяне и приемане на наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 9
от 16.09.2011 г., целите, които се поставят, и
очакваните резултати от прилагането. Обърнато е внимание върху факта, че проектът
няма отражение върху бюджета на МЗХ.
Посочено е, че той не съдържа разпоредби,
транспониращи актове на Европейския съюз,
поради което не е приложена таблица на
съответствието по чл. 28, ал. 2, т. 5 ЗНА. В
тази връзка жалбоподателите се позовават
на въвеждане на европейски правни норми в
§ 6, 12 и 18 от изменителната наредба, които
променят и/или допълват чл. 11, 22 и 29 от
наредбата. В сочените случаи е извършена
само препратка към прилагане на обозначените регламенти. Прякото им прилагане в
тяхната цялост е задължително за държавите
членки съгласно чл. 288 от ДФЕС. Ето защо
е обоснован доводът на ответната страна в
писмената защита, представена по делото,
че добрата правна техника в такива случаи
изисква само препращане към относимите
регламенти, без да се преписват изискванията,
залегнали в тях.
2. Оспорващите се позовават на липсата на
съгласуване на проекта на подзаконовия нормативен акт с министъра на здравеопазването.
За да се приеме за нарушение, изискването за
съгласуване следва изрично да е предвидено
в закона – пример в това отношение са наредбите по чл. 5, чл. 6, ал. 2, чл. 6а, чл. 22б
и др. от Закона за храните. Подобно изискване в конкретния случай липсва, поради
което възражението на жалбоподателите е
неоснователно.
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3. Твърди се нарушение и във връзка с неприлагането на утвърдени от Министерския
съвет стандарти за провеждане на обществени консултации с основните заинтересовани
лица. В подкрепа на довода се представят
стандартите. Възражението е неоснователно,
тъй като оспорената наредба е приета при
действието на чл. 26, ал. 1 и 2 – ДВ, бр. 46
от 2007 г. В ал. 2 от нея липсва изискване за
провеждане на обществени консултации – такива са предвидени след допълнението на
чл. 26 – ДВ, бр. 34 от 2016 г. Действалата
правна норма към изготвянето и приемането
на оспорената наредба изисква само публикуване на проекта на интернет страницата
на съставителя заедно с мотивите, съответно
доклада. С публикуването на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища. От анализа на
събраните писмени доказателства се установява точно изпълнение на тези две изисквания,
поради което възраженията в жалбата в тази
насока са неоснователни.
II. Втората група твърдения на оспорващите
са за допуснати нарушения на материалния
закон. Те са развити в две насоки:
1. Първата е за регулиране на правоотношения с оспорената наредба, които вече са
предмет на регулация в три наредби, издадени
от министъра на здравеопазването. Сочат се
Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословното
хранене на децата на възраст от 0 до 3 години
в детските заведения и детските кухни; Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното
хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения; Наредба № 37 от 21.07.2009 г.
за здравословното хранене на у чениците.
И трите изброени наредби, видно още от наименованието им, уреждат изискванията за
здравословно хранене на разделените на три
групи деца и ученици съобразно възрастта им
и обществените заведения, които по естеството си посещават. При това е определено,
че здравословното хранене се постига чрез
осигуряване на пълноценна и разнообразна
храна, ежедневна консумация на зеленчуци и
плодове, достатъчен прием на мляко, млечни
продукти и други богати на белтък храни,
увеличаване консумацията на пълнозърнести
храни, ограничаване приема на мазнини, захар
и сол – чл. 1, ал. 3 от Наредба № 37 от 2009 г. В
същото време Наредба № 9 от 2011 г. на МЗХ,
която е изменена и допълнена с наредбата за
изменение и допълнение от 2015 г., определя
специфични изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения, училищните столове и обектите
за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици. Съпоставката
между нея, от една страна, и трите наредби, от
друга, показва, че те имат за предмет разли-
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чен вид обществени отношения. Министърът
на здравеопазването ги е издал, позовавайки
се на изрично овластяване в чл. 34, ал. 2 от
Закона за здравето – здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение,
продуктите и стоките със значение за здравето на човека и дейностите със значение за
здравето на човека да се определят с наредба.
Издаването им е обвързано и с легалното
определение в чл. 11 от ДР, буква „л“ на понятието „дейности със значение за здравето
на човека“ като спазване на изискванията за
осигуряване здравословно хранене на групи
от населението. Оспорената наредба е издадена от МЗХГ на основание чл. 2а от ЗХ и е
относима към тяхната безопасност и качество.
Поради това възраженията на оспорващите
за идентичност между предмета на регулация
на обсъжданите наредби и този на наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2011 г. са необосновани.
2. Като материална незаконосъобразност
на второ място се твърди противоречие на
оспорената наредба с разпоредбата на чл. 19,
ал. 2 от Конституцията на Република България. Развива се довод, че тя поставя в неравнопоставено положение доставчиците на
храни в детски заведения, училищни столове,
обекти за търговия на дребно на територията
на училищата и детските заведения, както
и при организираните мероприятия за деца
и ученици, в сравнение с търговците извън
тези територии. Този довод също е неоснователен, тъй като в чл. 19, ал. 2 е въведено
като самостоятелно условие към законите,
регламентиращи еднаквите правни условия
за стопанска дейност, да защитават потребителите. А в случая субекти на защита са
децата и учениците – от една страна, силно
уязвима поради възрастта си група и от друга
страна – с решаващо значение за бъдещето
на нацията.
III. Разпоредбата на чл. 168, ал. 1 АПК,
приложима субсидиарно и към производствата
по оспорване на нормативни административни
актове съгласно препращащата разпоредба на
чл. 196 АПК, задължава съда въз основа на
представените от страните доказателства да
провери оспорения административен акт на
всички основания по чл. 146, без да се ограничава само с обсъждане на основанията,
посочени от оспорващия. В изпълнение на
това си задължение съдът извърши проверка
за наличието на материална компетентност на
МЗХГ да издаде оспорения административен
акт. Доколкото той е наредба за изменение
и допълнение на издадена вече Наредба № 9
от 2011 г., то правомощието на министъра да
издаде изменящия и допълващ подзаконов
нормативен акт е функционално свързано с
правомощието му да издаде първоначалния акт.
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Нормата на ч л. 43 о т Ук а з № 883 о т
24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове при условията на императивност изисква в заключителните разпоредби на акта по прилагане на закона да се
посочва разпоредбата на закона, въз основа
на която е издаден. Това е направено в § 2
от заключителните разпоредби на Наредба
№ 9 от 2011 г., в който е посочено, че тя се
издава на основание чл. 2а от Закона за храните. Цитираната норма от Закона за храните има обобщаващ характер и постановява,
че министърът на земеделието, храните и
горите и министърът на здравеопазването
провеждат държавната политика в областта
на безопасността на храните. Това означава,
че те у пра ж н яват държавновластническ и
правомощия. Както е посочено в правната
доктрина, упражняването им е свързано с
издаване на юридически властнически актове,
чрез които едностранно се създават правила
за поведение или конкретни правоотношения
и наред с това възможност за използване на
държавната принуда в случай на необходимост
от тяхното изпълнение (Административно
право на Република България, обща част).
Съгласно чл. 25 от Закона за администрацията министърът е централен едноличен
орган на изпълнителната власт със специална
компетентност. Той ръководи, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика според своите правомощия. За целта
издава правилници, наредби, инструкции и
заповеди – т.е. нормативни, общи и индивидуални административни актове. Нормативните
актове съгласно чл. 76, ал. 1 и 2 АПК се издават
от изрично овластени от Конституцията или
от закон органи при невъзможност компетентността за издаването им да се прехвърля.
Със същото съдържание е и чл. 2, ал. 1 и 2
ЗНА. Анализът на разпоредбите показва, че
за издаване на нормативен акт е необходимо
изрично овластяване за издаване на нормативен акт, което задължително следва да се
съдържа в разпоредба на Конституцията или
на закон. Този извод се налага и от нормата
на чл. 42 от Указ № 883 от 1974 г., изискваща
задължително в разпоредбата, която овластява, да се издаде нормативен акт по прилагане на закон, да се посочват видът на акта,
органът, който трябва да го издаде, и дали
овластяването се отнася до цялата материя,
уредена от закона, или до отделни нейни
части. Съдебната практика е категорична, че
нормативната компетентност не е нещо, което
се подразбира или предполага. За да издаде,
измени или допълни нормативен административен акт, съответният орган трябва да има
изрична законова делегация. Както се сочи в
Решение № 6228 от 26.05.2016 г. по адм. дело
№ 8523/2015 г. на Върховния административен
съд, седмо отделение: „Само Конституцията
и законът са тези, които създават правната
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възможност за компетентността на съответния орган да издава, изменя и допълва
нормативен административен акт, с който
да регламентира определения в тази норма
кръг обществени отношения. Законодателят
е този, който преценява необходимостта от
правна регламентация с нормативен административен акт. Той е този, който определя
коя материя трябва да бъде регламентирана
на подзаконово ниво и кой е органът, който
да стори това.“
Разпоредбата на чл. 2а ЗХ на законово
ниво оправомощава двамата министри да
провеждат държавната политика в областта
на безопасността на храните. Това те ще извършат чрез издаване на нормативни, общи
и административни актове. За издаването на
нормативните актове обаче е задължително
наличието на разпоредба, която изрично да
овластява единия или другия, или двамата
съгласувано да действат, като покрие задължителните изисквания на чл. 2, ал. 1 ЗНА,
съответно чл. 76, ал. 1 АПК. Внимателният
анализ на Закона за храните показва наличие
на много такива разпоредби: така нормите
на чл. 4, чл. 4б, чл. 10, ал. 4 и чл. 30б, ал. 9
от закона овластяват Министерския съвет да
издаде посочената наредби/наредби. Член 5,
чл. 6а, чл. 22б, ал. 9 и чл. 33, ал. 1 овластяват
министъра на здравеопазването съгласувано с
министъра на земеделието, храните и горите
да издаде посочените наредби; чл. 6, ал. 2
овластява МЗ съгласувано с министъра на
икономиката и МЗХГ да издаде наредба; чл. 8,
ал. 1 овластява МЗ и министъра на околната
среда и водите съгласувано с МЗХГ да издадат
наредбите; чл. 21б овластява МЗХГ да издаде наредба, с която да уреди специфичните
изисквания за директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински
произход. Никъде в обсъждания закон не
се съдържа разпоредба, която да овластява
МЗХГ да издава подзаконов нормативен акт
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения.
В същото време законът посочва правомощията на министъра при съгласуване на
нормативни актове, предвидени за издаване
от точно определените министри. Посочва и
конкретните му правомощия при издаване на
индивидуални административни актове – пример в тази насока е чл. 17, ал. 3 ЗХ.
Всичко изложено дотук обосновава извод,
че разпоредбата на чл. 2а ЗХ няма обективното
качество на разпоредба, която да овластява
МЗХГ да издаде оспорената наредба. В същото време липсва изобщо норма, която да го
овластява за издаване на такъв нормативен
административен акт и той е издаден без
наличие на законово възложена компетентност. Липсата на компетентност съставлява
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особено тежък порок, водещ до нищожност
на издадения акт и е отменително основание
по смисъла на чл. 146, т. 1 АПК. Налице е
хипотезата на чл. 193, ал. 1 АПК, поради
която оспорената наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. следва
да бъде обявена за нищожна.
С оглед изхода на делото и направеното
искане от пълномощника на оспорващите
еднолични търговци и търговски дружества
ще следва да се присъдят на всеки един от
тях направените и доказани съдебни разноски
в размер на по 100 лв. – адвокатско възнаграждение, и по 50 лв. – заплатена държавна
такса, или общо по 150 лв.
Съгласно чл. 194 АПК, ако срещу съдебното
решение няма подадена в срок касационна
жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, решението се обнародва
по начина, по който е бил обнародван актът,
и влиза в сила от деня на обнародването му.
Водим от гореизложеното и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,

едноличния търговец Величка Тодорова Самарова с фирма „Вили – М – Величка Самарова“ – София, ул. Самуил № 88; едноличния
търговец Ирена Ангелова Стефанова с фирма
„Палма – Стол – Ирена Ангелова“ – София,
ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш, бл. 57, вх. 1,
ет. 11, ап. 51; „Свена – Ванина“ – ДЗЗД – София, ж.к. Надежда, бл. 109, вх. Г, ет. 9, ап. 90;
едноличния търговец Траянка Иванова Божкова с фирма „Тони – Траянка Божкова“ – София, кв. Горна баня, ул. Дон № 9, и „Оля
1999“ – ЕООД, с. Горочевци, община Трън,
област Перник, по 150 (сто и петдесет) лв.
на всеки един от тях – съдебни разноски за
заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решен ие т о може да се обж а л ва п ред
Върховния административен съд, петчленен
състав, с касационна жалба в 14-дневен срок
от съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Чолаков

РЕШИ:
Обявява за нищожна Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения и училищата, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.;
изм., бр. 60 от 2012 г.), издадена от министъра
на земеделието и храните и обнародвана в
ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г., в сила от 3.11.2015 г.
Осъжда Министерството на земеделието,
храните и горите да заплати на „Анастасов 2“ –
ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Дружба 2, бл. 307, вх. Б, ет. 4,
ап. 34; „МК Трейдинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
ул. Доктор Петър Дертлиев № 42, ет. 3, офис
20; „Фортуна 2001“ – ЕООД, София, район
„Красна поляна“, ул. Нишка, бл. 42, вх. 1, ет. 2,
ап. 4; „Сиси-Нел“ – ЕООД, София, ж.к. Слатина, бл. 46, вх. Б, ап. 26; „Морела“ – ЕООД,
с. Гинци, община Годеч, Софийска област;
едноличния търговец Петър Михайлов Василев, упражняващ търговска дейност с фирма
„Петър Василев“ с адрес на управление София, ж.к. Люлин, бл. 718, вх. В, ет. 5, ап. 83;
едноличния търговец Калинка Стаменова
Веселинова с фи рма „К а лина – К а линка
Веселинова“ – София, ж.к. Надежда, бл. 106,
ап. 73; едноличния търговец с фирма „Маргарита Иванова – Рико“ – София, ж.к. Люлин, бл. 721, вх. Б, ет. 4, ап. 56; „Мартони
Мит“ – ЕООД, София, ж.к. Люлин, бл. 110,
вх. В, ет. 5, ап. 68; „Весимпекс 2002“ – ЕООД,
София, ул. Самолет № 8; едноличния търговец Силвия Спирова Симеонова с фирма
„Лори – Силвия Симеонова“ – София, район
„Красно село“, ул. Житница № 19, ет. 6, ап. 22;

РЕШЕНИЕ № 8709
от 27 юни 2018 г.

9745

по административно дело № 2751 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на тридесети май две хиляди
и осемнадесета година в състав: председател:
Диана Гърбатова, членове: Марио Димитров,
Добринка Андреева, при секретар Десислава
Александрова и с участието на прокурора
Лиляна Кръстанова изслуша докладваното от
председателя Диана Гърбатова по адм. дело
№ 2751/2017.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение „Българска асоциация по патология“ със седалище
и адрес на управление в София, ул. Траянови
врата, бл. 87, ет. 6, ап. 42, представлявано от
Стоян Алексов – председател на управителния
съвет на сдружението. Жалбата е подадена
чрез упълномощен адв. Полина Савова против
Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Обща и клинична
патология“, издадена от министъра на здравеопазването – ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г. Релевирани са доводи за незаконосъобразност на
атакувания акт в цялост поради нарушения
на административнопроизводствените правила и нарушения на изискванията на Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над
стопанската дейност (ЗОАРАКСД). В съдебно
заседание председателят на сдружението лично
заявява, че процесният стандарт е разгледан
и отхвърлен категорично от 28 други председатели на асоциации по патология, защото
това е единственият стандарт в Европейския
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съюз, който по никакъв начин не отговаря
на световните изисквания и на европейските
изисквания. Упълномощеният адв. Савова в
съдебно заседание и с писмена защита излага
подробни аргументи за незаконосъобразност
на оспорената наредба. Моли Върховния административен съд да отмени обжалвания
акт на основанията, посочени в чл. 146 АПК,
и претендира присъждане на направените по
делото разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, оспорва жалбата чрез упълномощен
юрисконсулт Екатерина Тренкова, която в
съдебно заседание пледира за отхвърляне на
жалбата като неоснователна и недоказана.
В представени писмени бележки развива подробни доводи за съответствие на процесния
нормативен акт с изискванията на АПК и
Закона за нормативните актове (ЗНА).
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
основателност на жалбата, защото от представената административна преписка е видно,
че проектът е публикуван на Портала за
обществени консултации, но без мотиви или
доклад, каквото е изискването на чл. 26, ал. 3
ЗНА. В случая е определен срок за предложения и становища 14 дни, но съгласно чл. 26,
ал. 4 ЗНА срокът е не по-малък от 30 дни,
а по изключение и с изрично посочване на
причините в мотивите може да бъде и 14 дни,
но такива няма изложени. Според участващия
по делото прокурор в стандарта се въвеждат
изисквания за материално-техническа база,
инсталационни съоръжения, нова апаратура,
персонал, които изискват средства, но не е
посочено откъде ще дойдат средствата, което
е в нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 3 ЗНА и
чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗОАРАКСД.
Решаващият състав на Върховния административен съд, четвърто отделение, намира
жалбата за процесуално допустима, като с
определение от 29.03.2017 г. се е произнесъл
относно редовността и допустимостта є. Съдът
счита, че оспорването е допустимо, защото
е предявено от сдружение, което има правен
интерес от оспорването, тъй като е вписано в
регистъра за юридически лица с нестопанска
цел и съобразно целите на сдружението, отразени в представеното по делото удостоверение
от 21.03.2016 г. на СГС по ф. д. № 417/2009 г.,
същото осъществява защитата на интересите
на своите членове пред държавните органи,
обществените и стопанските организации
във връзка със защита на техните трудови и
служебни права и интереси, в какъвто смисъл
е тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г.
по т. д. № 4 от 2009 г. на общото събрание на
колегиите на Върховния административен съд.
Жалбата е подписана от лицето Стоян Ангелов Алексов, който съобразно горепосоченото
удостоверение представлява организацията в
качеството си на председател на управителния
съвет на сдружението жалбоподател. Съгласно
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нормата на чл. 187, ал. 1 АПК оспорването на
подзаконов нормативен административен акт
може да се осъществи без ограничение във
времето. Съдът установи, че по оспорването
няма влязло в сила съдебно решение, нито
има образувано дело пред същия съд, между
същите страни, на същото основание.
Разгледана по същество, жалбата на сдружение „Българска асоциация по патология“ е
основателна по следните съображения:
Обжалваната наредба е издадена от министъра на здравеопазването на дата 4.11.2016 г.
и е обнародвана в ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г.
От 4.11.2016 г. е в сила Законът за изменение
и допълнение на Закона за нормативните
актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от
4.11.2016 г.). С оглед на това обстоятелство
възниква въпросът дали законосъобразността
на процесния нормативен подзаконов административен акт следва да се преценява
спрямо ЗНА в редакцията му, действаща към
датата на издаване на акта – 4.11.2016 г., или
съобразно законовите изисквания, визирани
в ЗНА в редакцията му преди 4.11.2016 г. По
силата на § 9 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за нормативните
актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от
4.11.2016 г.) „Изработените и съгласувани до
влизането в сила на този закон проекти на
нормативни актове се одобряват и приемат
по досегашния ред.“ Тоест в случаите, когато
съгласуването на проекта не е осъществено
до 4.11.2016 г., не се прилага досегашният ред,
а новият ред, регламентиран в ЗНА (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.).
Следователно законодателят е преценил, че в
случая правнорелевантен е моментът, в който
е приключило изработването и съгласуването
на съответния нормативен акт. Настоящият съдебен състав счита, че в конкретната
хипотеза проектът за процесната наредба е
изработен преди влизане в сила на Закона за
изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г., в
сила от 4.11.2016 г.), но законовото изискване
е кумулативно – проектът за нормативен акт
да е и съгласуван до датата 4.11.2016 г. Съдът
констатира, че докладът на заместник-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков
относно проекта на процесната наредба (на л.
77 – 78 от делото) е изведен с изх. № ЗЗ-УМБАЛ-266 на дата 4.11.2016 г. и в края на същия
доклад е вписано, че е съгл асуван с директор
на дирекция „Медицински дейности“, като е
вписана дата на съгласуване 4.11.2016 г., както
и е съгласуван с началник-отдел „ОММД“ и с
гл. експерт „ОММД“ с вписана дата на съгласуване и от двамата – 4.11.2016 г. Съгласуването
от директора на дирекция „МД“ е нормативно
регламентирана дейност в Устройствения
правилник на Министерството на здравеопазването, действал през процесния период
(отм., ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.). В чл. 29 от
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горепосочения устройствен правилник изрично е предвидено, че дирекция „Медицински
дейности“ съгласува и участва в изготвянето
на нормативни актове в областта на медицинските дейности, медицинското образование
и квалификация и др. Това означава, че до
4.11.2016 г., на която дата е влязъл в сила Законът за изменение и допълнение на Закона
за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 34 от
2016 г., в сила от 4.11.2016 г.), съгласувателната
дейност по проекта за процесната наредба
не е приключила, тъй като на същата дата
е извършено съгласуване от директор на дирекция „Медицински дейности“, от началникотдел „ОММД“ и от гл. експерт „ОММД“ в
Министерството на здравеопазването. Оттук
съдът извежда извод, че преценката относно
валидността и законосъобразността на оспорения подзаконов нормативен акт следва да
се осъществи съобразно разпоредбите на ЗНА
в редакцията му, в сила от 4.11.2016 г., защото
нормата на § 9 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за нормативните
актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от
4.11.2016 г.) изисква съгласуването на проекта да е извършено до влизането в сила на
този закон, което в конкретния случай не е
осъществено.
Съдът счита, че оспорената наредба е издадена в изпълнение на законовата делегация на
чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ от компетентен административен орган – министърът на здравеопазването,
който е овластен изрично с нормотворчески
функции по силата на чл. 115 от Конституцията на Република България, във връзка с
чл. 76, ал. 1 АПК. Наредбата е издадена за
прилагането на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ, съгласно който
лечебните заведения осъществяват дейността
си при спазване на утвърждаваните с наредби
на министъра на здравеопазването медицински стандарти за качество на оказваната
медицинска помощ и осигуряване защита на
правата на пациента. От съдържанието и предметния є обхват е видно, че в съответствие
с разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 12 ЗНА
процесната наредба урежда само материята,
за която законът предвижда издаването є.
Решаващият съдебен състав констатира, че
в приложението към член единствен, ал. 1,
т. 3.3.1 са регламентирани три нива на компетентност: първо ниво на компетентност,
второ ниво на компетентност и трето ниво на
компетентност, и счита, че това не е в противоречие с чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. Тази категория
обществени отношения подлежи на регламентация с наредбата по чл. 46, ал. 3 във връзка
с чл. 57, ал. 2, изр. 2 от ЗЛЗ, като нивата на
компетентност са определени с издадената от
министъра на здравеопазването по законовата
делегация на чл. 46, ал. 3 ЗЛЗ Наредба № 49
от 2010 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения за
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болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, в която наредба са уредени редът
и критериите, по които се определя нивото
на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории
на лечебните заведения за болнична помощ
(чл. 1, т. 3), а конкретните изисквания, на
които следва да отговаря структурата, за да
є бъде определено ниво на компетентност, са
посочени в съответния медицински стандарт,
утвърден за конкретната специалност, по която
структурата осъществява дейност. Взаимовръзката и съотношението между съпоставяните
подзаконови нормативни актове, въпреки
различния им предметен обхват, е очертана
от нормата на чл. 57, ал. 2, изречение 1 от
ЗЛЗ, съгласно която клиниките, отделенията
и медико-диагностичните лаборатории имат
ниво на компетентност, определено в съответствие с утвърдените медицински стандарти
по чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. Ето защо съдът счита,
че съобразно цитираната разпоредба именно
медицинските стандарти служат за основа при
определяне нивото на компетентност, поради
което не е налице упражняване на нормотворческа компетентност извън дефинирания
от закона предмет.
Настоящият съдебен състав намира, че в
случая е спазено правилото на чл. 75, ал. 3
А ПК, изискващо процесни ят нормативен
административен акт да има наименование, сочещо вида и автора на акта, както и
главния му предмет. Текстът на наредбата е
удостоверен по реда на чл. 78, ал. 1, т. 2 АПК
от издателя є и е изпълнено изискването на
чл. 78, ал. 2 АПК за обнародване на подзаконовия нормативен акт в „Държавен вестник“
като условие за неговата валидност.
Съдът счита, че при постановяване на
процесния нормативен подзаконов административен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като оспорената наредба е
издадена в несъответствие с императивните
норми на чл. 28, ал. 2 и чл. 26 ЗНА в относимата редакция на закона. Това е така, защото подзаконовото нормативно регулиране
е конституционно призната функция на вис
шите органи на изпълнителната власт, осъществявана в публичен интерес, съобразно
нормата на чл. 115 от Конституцията на Република България. Дейността по издаване на
нормативни административни актове съставлява същностен белег на държавното управление и основен правен регулатор, поради
което се подчинява на общите принципи на
чл. 4, 6, 8 и 12 АПК – законност, съразмерност,
равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение на натоварените с нормотворчески правомощия административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски решения
и приемането на регулиращите определени
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обществени отношения правни норми по
разумен, компетентен и стабилен начин. Нормотворческият процес се основава и на принципите на обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност, провъзгласени в чл. 26, ал. 1
ЗНА. С оглед на това ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и
възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани
преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират и целите на изискването. По силата на
чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите, съответно докладът към него, следва да съдържат: 1) причините, които налагат приемането; 2) целите,
които се поставят; 3) финансовите и други
средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4) очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива; 5) анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Според императивната
норма на чл. 28, ал. 3 ЗНА проект на нормативен акт, към който не са приложени отговарящи на изрично заложените в закона
критерии мотиви, съответно доклад, не се
обсъжда от компетентния да го приеме орган.
Мотивировката с дефинираното от законодателя съдържание трябва да е налице преди
внасяне на проекта за обсъждане, да е публикувана и да е станала достояние на всички
заинтересовани лица, за да могат същите
реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта. Предвид задължителния характер на това законово изискване, неизпълнението на посочените процедурни правила винаги представлява съществено
нарушение, налагащо отмяна на акта. Съдът
констатира, че в случая са налице изготвени
мотиви (л. 49 – 51 от делото), които са публикувани на дата 20.10.2016 г. заедно с проек та за процесната наредба на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването (л. 54) и на Портала за обществени
консултации на МС (л. 55). Съдът не споделя
становището на ответника, че надлежна мотивировка на оспорения нормативен акт се
съдържа и в писмо изх. № ЗЗ-УМБАЛ-266 от
19.10.2016 г. на зам.-министъра на здравеопазването, и в доклад на зам.-министъра на
здравеопазването изх. № ЗЗ-УМБАЛ-266 от
4.11.2016 г., защото горепосочените два документа не са публикувани за обсъждане и
адресатите на процесната наредба не са се
запознали с отразеното в тях. От текста на
§ 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща
и клинична патология“ е видно, че с оспорения нормативен акт се утвърждава изцяло
нов стандарт по обща и клинична патология,
като се отменя действащата дотогава Наредба № 8 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на
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медицински стандарт „Клинична патология“
(обн., ДВ, 82 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 34 от
2007 г. и бр. 37 от 2016 г.). С оглед на това
съдът счита, че нормотворецът следва задължително да мотивира необходимост та от
замяната на действащия стандарт с нов, което следва да е надлежно обосновано с конкретни съображения, касаещи съответната
специалност, за която се отнася. Посочените
в мотивите причини са най-общо и бланкетно формулирани и са относими за множество
стандарти, без да е отчетена спецификата на
специалностите „Обща патология“ и „Клинична патология“ и конкретните изисквания
за осъществяване на свързаните с тези специалности медицински дейности. В случая в
мотивите се съдържа кратко възпроизвеждане на структурата на нормативния акт и
синтезирано са представени въвежданите с
новия стандарт промени, което обаче не съставл ява годна обосновка за отм яната на
действащия стандарт „Клинична патология“,
като се има предвид, че последното изменение
на Наредба № 8 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „К линична
патология“ е обнародвано в ДВ, бр. 37 от
17.05.2016 г., тоест само няколко месеца преди изготвянето на проект за нова наредба,
утвърждаваща същия медицински стандарт.
Следва да се има предвид, че в мотивите към
процесния подзаконов нормативен акт не е
от разено обстоятелството дали вече има
действащ у твърден медицинск и стандарт
„Обща патология“, който е извън приложнот о поле на ц и т и ра ната Наредба № 8 о т
6.08.2002 г. Според т. 1.1.1.1, изречение второ
от раздел II на приложението към процесната наредба медицинската специалност „Обща
патология“ изгражда теоретичната представа
за патологичните процеси (болестни причинно свързани патологични реакции), изяснява
структурно-функционалните взаимоотношения в организма, създава концептуално-методологична база на медицинската логика и
наука. С оглед на това остава неясно обстоятелството какво е наложило обединяването
в общ медицински стандарт общата и клиничната патология, както и дали за първи
път се регламентират отношенията, свързани
с общата патология, или се отменя предходен
медицински стандарт с този предмет, което
не е отразено по никакъв начин в мотивите
към проекта и в текста на оспорената наредба. Настоящият съдебен състав счита, че
съдържанието на обсъжданите мотиви не е
релевантна обосновка по смисъла на чл. 28,
ал. 2 ЗНА, защото утвърждаването на нов
стандарт не може да е самоцел, а следва да
се определя от развитието на обществените
отношения в съответната сфера. Предвид
следващата от нормативните изисквания финансова и административна тежест за засегнатите от наредбата лица, принципът за
правна сигурност предпоставя трайност и
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устойчивост на уредбата, а не непрекъснат
динамичен процес на лишени от сериозно
предварително проучване и обосновка изменения. От изложеното в мотивите не става
ясно кое налага промените в изискванията
по отношение на оспорения стандарт и как
те биха постигнали общо заложената за всички стандарти бланкетна цел – облекчаване
на лечебните заведения. Съдът констатира,
че в мотивите лаконично се декларира, че
въвеждането на медицински стандарт „Обща
и клинична патология“ няма да доведе до
пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и няма да се отрази финансово
върх у дейност та на лечебните заведени я,
както и че не се налага осигуряване на допълнителен финансов ресурс. Тази декларация
не отговаря на изискуемата мотивировка от
финансова страна по смисъла на чл. 28, ал. 2,
т. 3 и 4 ЗНА, както и не съответства на съдържанието на утвърдения стандарт, с който
се въвеждат нови изисквания за материалнотехническа база, инсталационни съоръжения,
нова апаратура, персонал, които безспорно
изискват осигуряване на финансови средства.
С утвърдения медицински стандарт „Обща и
клинична патология“ се правят някои съществени промени спрямо дотогава действащия
стандарт, като високоспециализирани дейности в извънболничната медицинска помощ,
нива на компетентност за структурите в болничната медицинска помощ, изисквания за
изпълнение на дейности в обхвата на молекулярната патология, но не е посочено откъде
ще дойдат необходимите за това средства,
което съставлява нарушение на чл. 28, ал. 2,
т. 3 от ЗНА и на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОАРАКСД.
Изпълнението на утвърдения с наредбата
медицински стандарт – човешките ресурси,
оборудването на лечебните заведения с апаратура и консумативи съобразно тяхното ниво,
методите на диагностика и лечение, предполага инвестиране на значителен финансов
ресурс, поради което съдът счита, че без да
бъде направен съответният анализ, не може
да се твърди в мотивите на процесната наредба, че при новата уредба няма да са необходими нови финансови и други средства.
Съдът намира за основателно и възражението на оспорващото сдружение относно неизпълнение на изискването на чл. 28, ал. 2, т. 5
от ЗНА – анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Настоящият съдебен
състав не споделя становището на ответника,
че такъв не е необходим, защото нормите от
наредбата не били свързани с европейското
право и с тази наредба не се транспонират
изисквания на директива на ЕС. Решаващият съдебен състав намира, че относно съответствието с правото на Европейския съюз
следва винаги да се прави анализ и да се имат
предвид съответните разпоредби на общностното право, регламентиращи в определена
степен процесната медицинска дейност – па-
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тология, а именно: Регламент (ЕС) № 260/2014
на Комисията от 24 януари 2014 г. за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), обн., L ОВ, бр. 81
от 19 март 2014 г., както и Регламент (ЕС)
№ 125/2012 на Комисията от 14 февруари
2012 г., обн., L ОВ, бр. 41 от 15 февруари 2012 г.
Следва да се има предвид съответствие с
общностното право, а не връзката на нормативния акт с актове на ЕС, с оглед на което
тезата, че предложеният проект не съдържа
разпоредби, транспониращи актове на ЕС, не
освобождава ответния орган от изискуемия
анализ за съответствието на наредбата с относимите разпоредби от правото на ЕС. В
мотивите към проекта за процесната наредба
не се съдържа горепосоченият анализ и в
представената по делото преписка също не
се съдържат данни за извършване на такъв
анализ. Наличието на адекватни и относими
мотиви е от значение за проверката доколко
е пропорционално утвърждаването на нов
медицински стандарт и спазени ли са нормите на административното регулиране с оглед
финансовата или материалната тежест, която
адресатите на предвидените изисквания следва да понесат за изпълнението им. Краткият
преразказ на предлаганата уредба не е тъждествен на мотивирането є, което в конкретната хипотеза е изчерпано с бланкетно по
своя характер изявление, доколкото отсъства
изложение на конкретните причини и цели
за утвърждаването на медицинския стандарт,
средствата за прилагането му, практическото
му отражение в дейността на лечебните заведения, включително от гледна точка на
качеството на здравната услуга и достъпа на
пациентите до същата, очакваните резултати
и анализ за съответствието с правото на ЕС.
Липсата на надлежна обосновка по смисъла
на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства съдебния
контрол по същество за съобразеността на
подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително за съответствието му с чл. 3 ЗОАРАКСД, и съответно
води до правен извод за неговата незаконосъобразност.
При осъществената служебна проверка
съдът установи, че при изготвяне на проекта
за процесния подзаконов нормативен административен акт са допуснати и нарушения
на нормите на чл. 26, ал. 4 и 5 ЗНА в приложимата му редакция, в сила от 4.11.2016 г.
Новелата на чл. 26, ал. 4 ЗНА изисква срокът
за предложения и становища по проектите,
публикувани за обществени консултации, да
не е по-кратък от 30 дни, като законодателят е
допуснал съставителят на проекта да определи
и друг срок, но не по-кратък от 14 дни, но
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това е допустимо само в изключителни случаи и при изрично посочване на причините в
мотивите, съответно в доклада. В конкретния
случай е безспорно установено, че публикуването на мотивите към процесната наредба
за обществени консултации е извършено на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването (на л. 54 от делото), но
от приложеното извлечение не е видно да
е определен някакъв срок за представяне
на предложения и становища. Мотивите са
публикувани и на интернет страницата на
Портала за обществени консултации на МС
(на л. 55 от делото) и от публикацията е вид
но, че в нея е посочена дата на откриване на
консултациите – 20.10.2016 г., и дата на приключване – 3.11.2016 г. Следователно в Портала за обществени консултации е определен
14-дневен, а не 30-дневен срок за обществени
консултации. От съществено значение е обстоятелството, че нито в мотивите, нито в
доклада на вносителя на проекта са посочени
изключителни причини, налагащи по-кратък
от законния 30-дневен срок за обществени
консултации. Съдът счита, че в случая не е
изпълнена и нормата на чл. 26, ал. 5 от ЗНА,
изискваща преди приемане на акта да се извърши публикуване на интернет страницата
на съответната институция и на Портала за
обществени консултации на справка за постъпилите предложения заедно с обосновка на
приетите предложения. Решаващият съдебен
състав установи, че горепосочената справка е
изготвена и е приложена към представената
от ответника административна преписка (на
л. 82 – 93 от делото), но същата не е изведена
с дата и няма никакви данни за времето на
съставянето є, за да се прецени дали е съставена преди приемане на наредбата или след
това. От доказателствата в преписката не може
да се извлече заключение за изпълнение на
императивното изискване за публикуване на
визираната справка на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването и
на Портала за обществени консултации, тъй
като липсва документ, удостоверяващ това
обстоятелство, а процесуалният представител на ответника е заявил, че преписката е
представена в цялост.
При тези данни настоящият състав намира,
че констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени,
защото са довели до нарушаване на основни
принципи на административното производство.
В конкретния случай са осъществени процесуални нарушения, които пряко рефлектират
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върху основни принципи и начала на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност,
уредени в чл. 4, 8, 12 и 13 АПК, както и на
принципите, въведени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА,
съгласно който текст изработването на проект
за нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на необходимост, обоснованост,
откритост, предвидимост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност.
По изложените съображения съдът счита,
че допуснатите съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
налагат отм яна на оспорената наредба в
нейната цялост.
С оглед изхода на спора и на основание
чл. 143, ал. 1 във връзка с чл. 196 АПК ответникът следва да заплати на оспорващото
сдружение направените по делото разноски
в общ размер 430 лв. съобразно представения от жалбоподателя списък, включващ:
10 лв. – внесена държавна такса за обжалването, 20 лв. – внесена такса за обнародване в
„Държавен вестник“, и 400 лв. – договорено
и платено адвокатско възнаграж дение по
пълномощно от 20.02.2017 г.
На основание горното и чл. 193, ал. 1,
предложение второ от АПК Върховният административен съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Обща
и клинична патология“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 99 от
13.12.2016 г.
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати
на сдружение „Българска асоциация по патология“ със седалище и адрес на управление
София, ул. Траянови врата, бл. 87, ет. 6, ап. 42,
представлявано от Стоян Алексов – председател на управителния съвет на сдружението,
направените по делото разноски, възлизащи
общо на 430,00 (четиристотин и тридесет) лв.
Решението подлежи на обжалване с каса
ционна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт.
Председател:
Георги Чолаков
9757

Поправка. Министерството на финансите прави следната поправка в Протокола за изменения
на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
(ДВ, бр. 77 от 2018 г.): датата на влизане в сила за Република България вместо „15 август 2018 г.“ да
се чете „18 август 2018 г.“.
9979
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-634
от 24 октомври 2018 г.
На основание чл. 42, а л. 5 във връзка с
чл. 41, т. 2 и 3 и чл. 43 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) и с предложения на Община
Каварна с вх. № 08- 0 0 -956/2.11.2017 г. и вх.
№ 08-00-635/23.08.2018 г. на Министерството на
околната среда и водите за:
– Увеличаване на площта на резерват „Калиакра“, попадащ в землищата на с. Българево и
с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, с граница, определена с постановление за
обявяване № 16298/26.09.1941 г. на министъра на
земеделието и държавните имоти, Заповед № 356
от 5.02.1966 г. на председателя на Комитета по
горите и горската промишленост при Министерския съвет (ДВ, бр. 30 от 1966 г.) и Заповед
№ 231 от 4.04.1980 г. на председателя на Комитета
за опазване на природната среда (КОПС) при
Министерския съвет (ДВ, бр. 35 от 1980 г.), и с
площ, актуализирана със Заповед № РД-640 от
5.09.2006 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 85 от 2006 г.), Заповед № РД-767
от 6.10.2014 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 93 от 2014 г.), Заповед № РД-659
от 13.10.2017 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Заповед № РД-96
от 16.02.2018 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 24 от 2018 г.), и намален по
площ със Заповед № РД-267 от 11.05.2018 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 47 от 2018 г.).
– Намаляване площта на защитена местност (ЗМ) „Степите“, попадаща в землищата
на с. Българево и с. Свети Никола, община
Каварна, област Добрич, обявена като буферна
зона на резерват „Калиакра“ със Заповед № 390
от 25.04.1983 г. на председателя на КОПС при
Министерския съвет (ДВ, бр. 38 от 1983 г.) и
прекатегоризирана в защитена местност със
Заповед № РД-514 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 72 от
2007 г.), актуализирана със Заповед № РД-161
от 28.03.2018 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 36 от 2018 г.), увеличена по
площ със Заповед № РД-267 от 11.05.2018 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 47 от 2018 г.),
и предвид решение, описано в протокол от
12.10.2018 г. на комисия, назначена по реда на
чл. 38, ал. 1 и 2 от ЗЗТ със Заповед № РД-587
от 3.10.2018 г. на министъра на околната среда
и водите, която е разгледала предложенията на
Община Каварна, вкл. и представена обосновка
и друга документация за опазване на характерни
степни съобщества и места за хранене и почивка
на видове птици, включени в приложение № 2
на Закона за биологичното разнообразие:

1. Увеличавам с 1572,417 дка площта на
резерват „Ка лиак ра“ посредством вк лючване на поземлени имот и с и ден т ификатори:
07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600,
07257.46.602 (изк лючени от ЗМ „Степите“ с
настоящата заповед), 07257.46.605, 07257.46.606,
07257.46.609 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на
с. Българево, община Каварна, област Добрич,
поради обстоятелството, че представляват ценни
екосистеми с характерна степна растителност и
животински свят, които следва да бъдат опазени
в тяхната цялост.
2. Намалявам със 173,963 дка площта на
защитена местност „Степите“ чрез изк лючване на позем лени имот и с и ден т ификат ори 0 72 57.4 6.29, 0 72 57.4 6.399, 0 72 57.4 6.4 0 7,
07257.46.600, 07257.46.602 съгласно К К К Р за
землището на с. Българево, община Каварна,
област Добрич, поради обстоятелството, че
същите ще бъдат вк лючени в границата на
резерват „Калиакра“, и с цел запазване на интегритета на екосистемата, включваща ценни
степни съобщества и видове.
Защитена местност „Степите“ в границата,
определена с настоящата заповед, е с обща
площ 1354,899 дка и включва поземлени имоти
с идентификатори, както следва:
2 .1. По з ем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат о ри: 07257.235.354, 07257.235.356, 07257.33.433,
07257.33.576, 07257.33.578, 07257.43.255, 07257.43.413,
07257.45.275, 07257.45.279, 07257.45.280, 07257.45.308,
07257.45.389, 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508,
07257.45.510, 07257.45.512, 07257.45.518, 07257.45.519,
07257.46.29, 07257.46.399, съгласно КККР за землището на с. Българево, ЕК АТТЕ 07257, община
Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК).
2.2. Поземлени имоти с идентификатори:
65543.22.30, 65543.31.193, 65543.31.237, 65543.31.239,
65543.31.241, 65543.31.244, 65543.31.247, 65543.31.249,
65543.31.251 и 65543.31.253, съгласно КККР за
землището на с. Свети Никола, ЕК АТТЕ 65543,
община Каварна, област Добрич, одобрени със
Заповед № РД-18-19 от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.
3. Резерват „Калиакра“ в границата, определена с настоящата заповед, е с обща площ
8662,696 дка и включва имоти с номера и морска
акватория, както следва:
3.1. по з е м лен и и мо т и с и д ен т ифи к ат о ри: 0 72 57. 33.291, 0 72 57. 33.29 2 , 0 72 57. 33.295,
07257.33.296, 07257.33.579, 07257.33.310, 07257.33.318,
07257.33.396, 07257.33.398, 07257.33.413, 07257.33.498,
07257.33.531, 07257.43.252, 07257.43.254, 07257.43.304,
07257.43.402, 07257.45.281, 07257.45.283, 07257.45.293,
07257.45.294, 07257.45.302, 07257.45.307, 07257.45.314,
07257.45.315, 07257.45.316, 07257.45.509, 07257.45.517
07257.45.520 07257.46.253, 07257.46.256, 07257.46.285,
07257.46.400, 07257.46.405, 07257.46.406, 07257.46.407,
07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606,
07257.46.609, съгласно КККР за землището на
с. Българево, ЕК АТТЕ 07257, община Каварна,
област Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-7
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от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК), с обща площ 3970,754 дка;
3.2. поземлени имоти с идентификатори:
65543.31.87, 65543.31.141, 65543.31.155, 65543.31.174,
65543.31.176, 65543.31.185, 65543.31.188, съгласно КККР за землището на с. Свети Никола,
ЕК АТТЕ 65543, община Каварна, област Добрич,
одобрени със Заповед № РД-18-19 от 27.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 691,942 дка;
3.3. морска акватория с обща площ 4000 дка
съгласно Заповед № 231 от 4.04.1980 г. на председателя на КОПС при Министерския съвет.
4. Настоящата заповед не променя режимите на дейност, регламентирани със Заповед
№ 231 от 4.04.1980 г. на председателя на КОПС
при Министерския съвет и Заповед № РД-390
от 25.04.1983 г. на председателя на КОПС при
Министерск и я съвет, както и реж имите на
дейност в новоопределените граници на резервата по т. 1.
5. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
6. За имоти с № 07257.46.29, 07257.46.407,
07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606,
07257.46.609 да се проведе процедура по реда на
чл. 9, ал. 1 от Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
9749
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неурбанизираната територия в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9565
ЗАПОВЕД № РД-18-1671
от 9 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9566

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-1672
от 9 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Господинци, община Гоце Делчев, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9567

ЗАПОВЕД № РД-18-1669
от 9 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Баничан, община Гоце Делчев,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9564

ЗАПОВЕД № РД-18-1673
от 9 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Корница,
община Гоце Делчев, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9568

ЗАПОВЕД № РД-18-1670
от 9 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за

ЗАПОВЕД № РД-18-1674
от 9 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Каранци, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9569
ЗАПОВЕД № РД-18-1675
от 9 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Павел, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9570
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9573
ЗАПОВЕД № РД-18-1679
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Везенково, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9574

ЗАПОВЕД № РД-18-1676
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бистренци, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9571

ЗАПОВЕД № РД-18-1680
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Велислав, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9575

ЗАПОВЕД № РД-18-1677
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Босилковци, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9572

ЗАПОВЕД № РД-18-1681
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горово, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9576

ЗАПОВЕД № РД-18-1678
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

ЗАПОВЕД № РД-18-1682
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9577
ЗАПОВЕД № РД-18-1683
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Камчия, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9578
ЗАПОВЕД № РД-18-1684
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Пчелин, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9579

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 710
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 27.11.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.4358.485, кв. 31б, местност Ж.к. Люлин – 9 м.р., намиращ се в София,
между бул. Царица Йоанна, бул. Луи Пастьор и
ул. Ген. Казимир Ернрот, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“ (030-17).
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2. Начална тръжна цена – 5 950 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 100 000 лв.
4. Депозитът за участие – 595 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.11.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
9688
84. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 140, ал. 1, пр. 1 във връзка с
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 55/2018 г. на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – София, и определение
по д.д. № 34/2018 г. на Висшия дисциплинарен
съд Венцислав Димитров Димитров – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от осемнадесет месеца.
9759
91. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: в област
на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, за доцент за нуждите
на катедра „Жилищни сгради“ – двама; в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, за главен асистент по
научна специалност „Земна основа, фундиране и
подземно строителство“ за нуждите на катедра
„Геотехника“ – един; в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство, за доцент по дисциплина
„Рисуване“ за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един; в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
за доцент по научна специалност „Геометрия и
топология (дескриптивна геометрия)“ за нуждите
на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, София, бул. Хр.
Смирненски № 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда
ректорат, ет. 2, кабинет № 202, тел.: 02/963-52-45,
вътр. 449, и 02/866-90-54.
9750
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжната
прокуратура –  Благоевград, с който се оспорва
изцяло Наредбата за регистрация, стопанисване
и контрол на кучетата на територията на община
Струмяни, с искане оспореният нормативен акт
да бъде обявен за нищожен или при условията на
евентуалност – да бъде отменен като незаконосъобразен, е образувано адм. дело № 796/2018 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.12.2018 г. от 10,30 ч.
9746
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Бургас, против чл. 22, ал. 1 от
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията
на община Айтос, приета от Общинския съвет – гр. Айтос, с Решение № 416 от 26.02.2003 г.,
протокол № 43, в сила от 18.03.2003 г. По оспорването е образувано адм. д. № 2908/2018 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.12.2018 г. от 10,10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
9765
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, с искане да се отменят
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 3,
ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, чл. 4, ал. 1, чл. 7, т. 2, 3, 7, 8
и 10 – по отношение на огнестрелните оръжия
и въздушни пушки, чл. 8, т. 4, чл. 10, т. 1, чл. 14,
ал. 1, чл. 23, ал. 1 в частта „съседни жилищни или
обществени сгради“, чл. 25, ал. 3, изр. 2, чл. 31,
ал. 2, т. 6 в частта от „пътни съоръжения…“ до
края на изречението и чл. 49, ал. 5 в частта „и
оправомощени от него длъжностни лица“ от Наредбата за опазване на обществения ред в община
Елена, приета с Решение № 28 от 29.03.2018 г.
по протокол № 3 от 29.03.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Елена, за което е образувано адм. д.
№ 784/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 14.12.2018 г. от 9,30 ч.
9736
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник-прокурор
на Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата на чл. 14, т. 6 и чл. 26 от Наредбата за
изискванията и реда за отглеждане на селскостопански и домашни животни на територията
на община Кула, приета с Решение № 223 от
18.12.2009 г. на Общинския съвет – гр. Кула, по
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което е образувано адм.д. № 279/2018 г. по описа
на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 18.12.2018 г. от 10 ч.
9737
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Жельо Златев
Желев с последен адрес област Пазарджик, община Батак, с. Нова махала, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 18.12.2018 г. в 11 ч. като
заинтересована страна по адм. д. № 208/2018 г.,
заведено от Радка Д. Горанова. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК.
9733
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Стойна Христова
Игнатова с последен адрес гр. Хасково, ул. Кресна
№ 19, ет. 3, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 18.12.2018 г. в 11 ч. като заинтересована страна по адм. д. № 208/2018 г., заведено
от Радка Д. Горанова. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
9734
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Гергана Щерева
Терзиева с последен адрес Сливен, ж.к. Даме
Груев, бл. 11, вх. Е, ет. 8, ап. 32, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 18.12.2018 г. в 11 ч. като
заинтересована страна по адм. д. № 208/2018 г.,
заведено от Радка Д. Горанова. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК.
9735
Смолянският районен съд призовава Майкъл
Лазериън Амънд, роден на 17.04.1973 г. в Каунти,
Карлоу, Ирландия, с неизвестен адрес в Република България, да се яви на 23.11.2018 г. в 10,40 ч.
в Районния съд – Смолян, бул. България № 16,
във връзка с гр. д. № 110/2017 г. за връчване
на съдебни книжа, подадени от Ангел Иванов
Доралиев, с правно основание искове по ЗУЕС.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9741
Софийският районен съд, І гр. отделение,
118 състав, е образувал гр.д. № 42459/2016 г. по
искове с правно основание чл. 149 от Закона
за енергетиката и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени
от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу ЖанЖак Луи Кимпе, френски гражданин, роден
на 20.07.1970 г. в Република Франция, гр. Ош,
притежаващ паспорт № 04FC37854, издаден на
2.08.2004 г. от Република Франция, валиден до
1.08.2014 г., който като ответник в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9760
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националният съвет на Българската
асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 14.12.2018 г. в 14 ч.
в София, ул. Георги Бенковски № 1 (Софийска
филхармония), при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за работата на Националния съвет и
дейността на БАРОК през периода 2016 г. – ноември 2018 г.; проект за решение – общото събрание
приема доклада за работата на Националния съвет
и дейността на БАРОК периода 2016 г. – ноември
2018 г.; 2. приемане на доклад на Контролния
съвет на БАРОК за периода 2016 г. – ноември
2018 г.; проект за решение – общото събрание
приема доклада на Контролния съвет на БАРОК
за периода 2016 г. – ноември 2018 г.; 3. приемане
на финансов отчет на БАРОК за 2016 и 2017 г.;
проект за решение – общото събрание приема
финансовия отчет на БАРОК за 2016 и 2017 г.; 4.
приемане на бюджет на БАРОК за 2018 – 2019 г.;
проект за решение – общото събрание приема
бюджет на БАРОК за 2018 – 2019 г.; 5. приемане
на доклад за изпълнението на националната
кампания „Достъп на младите хора до култура“ в
партньорство с Граждански институт за периода
2017 – 2018 г. и избор на национален координатор
на кампанията; проект за решение – общото
събрание приема доклада за изпълнението на
националната кампания „Достъп на младите хора
до култура“ в партньорство с Граждански институт за периода 2017 – 2018 г. и общото събрание
избира национален координатор на кампанията;
6. приемане на промени в състава на Контролния
съвет на БАРОК; проект за решение – общото
събрание освобождава и избира членове на Контролния съвет. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извършва
между 13 и 14 ч. на 14.12.2018 г. в салона на Софийската филхармония в София, ул. Г. Бенковски
№ 1. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Представителите на членове да носят със себе
си документ за платен членски внос и актуални
документи, удостоверяващи представителната им
власт, или заверено с печат пълномощно, ако съответният член се представлява от пълномощник.
9838
89. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“ (БАР) – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от устава свиква редовно
общо събрание на 21.12.2018 г. от 9 ч. в София,
бул. Ал. Стамболийски № 205, блок А, ет. 4, зала
409, при следния дневен ред: 1. освобождаване
от длъжност на следния член на УС на БАР:
„Ровотел ФМ Пропърти“ – АД, представлявано
от Здравко Биков; 2. избор на нов член на УС
на БАР на мястото на „Ровотел ФМ Пропърти“ – АД, представлявано от Здравко Биков; 3.
приемане на нов устав на БАР; 4. разни. При
липса на необходимия кворум общото събрание
се отлага с един час по-късно и се провежда на
същото място, при същия дневен ред и се счита
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за законно, ако се явят 1/3 от редовните членове
на Асоциацията. Материалите по дневния ред
са налични в офиса на Асоциацията за справки
и сведения по тях всеки ден от 9 до 17 ч.
9784
1. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, живущи в София – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на клуба
на 9.01.2019 г. в 17 ч. в помещението на клуба,
София, ул. Граф Игнатиев № 24, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
клуба за 2018 г.; 2. доклад на председателя на
контролния съвет за дейността и финансовата
част на клуба за 2018 г.; 3. приемане бюджета
на клуба за 2019 г.; 4. разисквания; 5. избор на
нов управителен и контролен съвет. Поканват
се всички членове на клуба да присъстват на
събранието. При липса на кворум в началния
час за събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
то ще се проведе един час по-късно от обявения
начален час при наличността на явилите се членове независимо от броя им.
9772
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бойни изкуства „Кико“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 19.01.2019 г. в 10 ч. в седалището на
клуба – София, ж.к. Обеля – 2, бл. 211, вх. Б,
ет. 8, ап. 51, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Спортен клуб по бойни изкуства
„Кико“ от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; 2. други.
9542
1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб „ГД Спорт“ – Благоевград, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 6 и сл. от устава на сдружението свиква общо събрание на
21.12.2018 г. в 18 ч. в административната сграда
на сдружението в Благоевград, ул. Неофит Рилски № 8, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на управителния съвет на сдружението;
2. промени в устава на сдружението; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на адрес: Благоев
град, ул. Неофит Рилски № 8.
9761
Бургаският окръжен съд по молба на 722
членове на основание чл. 26, ал. 1, изр. ІІ от
ЗЮЛНЦ с определение № 917 от 9.10.2018 г.
по ч.т.д. № 473/2018 г. свиква общо събрание на
сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско
дру жество „Гларус“ – Поморие (рег. по ф.д.
№ 3190/2000 г. на ОС – Бургас), на 14.12.2018 г. в
17,30 ч. в сградата на адреса на управлението на
сдружението – Поморие, ул. Княз Борис І № 55,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2017 г.; 2. отчет за дейността
на контролно-ревизионната комисия за 2017 г.;
3. приемане на годишен финансов план за дейността на щатното разписание на сдружението
за 2018 г.; 4. определяне на размера на членския
внос за 2019 г.; 5. промени в устава на сдружението; 6. приемане на решения за освобождаване
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на председателите и членовете на управителния
съвет и на контролно-ревизионната комисия на
сдружението; 7. избор на управителен съвет и
контролно-ревизионна комисия на сдружението; 8. избор на делегати за общо събрание на
НЛРС – СЛРБ.
9814
8. – Управителният съвет на СНЦ „Българска
Транспортна Камара“ – Варна, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ отправя покана към членовете
на сдружението за провеждане на общо събрание
на 21.12.2018 г. в 9 ч. в офиса на същото – Варна
9010, ул. Димитър Икономов № 23 (тел. 511211),
при следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане на годишните отчети на управителния
съвет и този за извършената дейност от БТК за
периода 2016 – 2017 г.; 2. разглеждане и приемане
на бюджета за 2018 г. на БТК; 3. разглеждане и
приемане на бюджета за 2019 г. на БТК; 4. други,
поставени в негова компетентност от закона или
устава. Писмените материали, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение на адреса
на управление на камарата и се предоставят на
всеки член при поискване.
9837
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел и общественополезна дейност
„Клуб по спортни танци „Импулс“ – Велинград,
на основание чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението,
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и протоколно решение № 1 от
5.10.2018 г. от заседание на управителния съвет
свиква общо отчетно-изборно събрание на всички
членове на сдружението на 10.01.2019 г. в 18 ч. в
малката зала на Народно читалище „Васил Левски – 1904“ – Велинград, бул. Съединение № 181,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за изминалия период; 2. приемане на нов
устав на сдружението; 3. освобождаване на ръководните органи на сдружението – председателя на
УС, заместник-председателя на УС, секретаря на
УС, членовете на УС, членовете на контролния
съвет; 4. избиране на нови ръководни органи на
сдружението – председател на УС, секретар на
УС, член на УС, членове на контролния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 21
от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, при същия
дневен ред и на същото място в 19 ч.
9635
5. – Учредителният комитет на Организацията
за управление на туристически район „Долина
на розите“ на основание Заповед № Т-РД-17-45 от
11.09.2018 г. на министъра на туризма (ДВ, бр. 81 от
2018 г.) и чл. 22 и 26 от Закона за туризма насрочва
провеждането на учредително събрание за учредяване на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“ на 15.01.2019 г.
в 11 ч. в Казанлък, ул. Искра № 4 – сградата на
Културно-информационен център, при следния
дневен ред: 1. регистриране на участниците; 2.
откриване на учредителното събрание от представител на учредителния комитет; 3. приемане
на решение за учредяване на Организация за
управление на туристически район „Долина на
розите“; 4. приемане на устав на организацията;
5. избор на управителен съвет на организацията;
6. избор на контролен съвет на организацията; 7.
други. Проектите на учредителните документи и
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регистрационната форма за участие ще бъдат предоставени на разположение на заинтересованите
лица на адрес – Казанлък, бул. Розова долина № 6,
всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. до провеждане на учредителното събрание. Те са достъпни
и чрез официалния сайт на Община Казанлък
www.kazanlak.bg. Всяко лице, желаещо и имащо
право да участва в учредителното събрание, следва
да попълни регистрационна форма за участие. При
липса на кворум ново учредително събрание ще
се проведе на 6.02.2019 г. в 11 ч. на същото място
на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за туризма.
9755
50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за развъждане на
Котленска порода овце“ – Котел, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 28.12.2018 г. в
10,30 ч. в сградата на Община Котел при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за изминалата
2018 г.; 2. доклад от контролно-ревизионната
комисия; 3. предложение за промяна на устава
на сдружението; 4. приемане на нови членове; 5.
разни. Всички членове на сдружението ще трябва да заплатят членския си внос за следващата
календарна година – 2019, а именно по 1 лв. за
овца под селекция. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26 от устава и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
адреса на управление – Котел, ул. Браилски бунт
№ 20, всеки работен ден от 8 до 17 ч.
9758
17. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Атлет“ – Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 11.01.2019 г.
в 17 ч. в спортен комплекс „Огоста“ – Монтана,
ет. 2, стая № 4, при следния дневен ред: 1. приемане на финансовия отчет и отчета за дейността
на клуба през 2018 г.; 2. промени в устава на
клуба; 3. промени в състава на управителния
съвет; 4. други.
9770
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по борба – Изобор“ – Плевен, на
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 – 24
от устава в изпълнение на решение на УС от
22.10.2017 г. свиква годишно отчетно-изборно общо
събрание на членовете на 17.12.2018 г. в 9 ч. на
адрес: Плевен, ж.к. Дружба, бл. 112, вх. Б, ет. 4,
ап. 12, при следния дневен ред: 1. утвърждаване
на нови членове на сдружението; 2. отчет на
дейността на управителния съвет за 2017 г.; 3.
освобождаване членовете на управителния съвет
и избор на нов управителен съвет с петгодишен
мандат; 4. избор на председател на сдружението;
5. промяна на устава на сдружението.
9773
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71. – Управителят на сдружение „Иновации
и потенциал“ – Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 46 от устава свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
17.12.2018 г. в 11 ч. в Пловдив, район „Централен“,
ул. Граф Игнатиев № 3, при следния дневен ред:
1. определяне на допълнителни цели на сдружението, както и средствата за тяхното постигане; 2.
вземане на решение за заличаване на управителя
като орган на сдружението; 3. вземане на решение за промяна в начина на представителство на
сдружението; 4. разглеждане на постъпили молби
за приемане на нови членове в сдружението; 5.
избор на нов управителен съвет (УС), промяна в
числеността на УС и определяне мандата на УС; 6.
промяна на адреса на управление на сдружението;
7. вземане на решение за промяна в начина на
обявяване на покана за свикване на общо събрание;
8. вземане на решение за приемане на нов устав
на сдружението; 9. разглеждане на постъпили
молби за едностранно прекратяване на членство
в сдружението; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 47 от устава на сдружението и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час, провежда се на същото място и при същия
дневен ред и е легитимно независимо от броя на
явилите се членове. Материалите за събранието
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението – Пловдив, ул. Граф
Игнатиев № 3.
9751
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„СКЛА „Локомотив“ – Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква
общо събрание на 29.12.2018 г. в 9 ч. в леко
атлетическото хале на стадион „Локомотив“ при
следния дневен ред: 1. представяне на отчет за
дейността на СКЛА „Локомотив“ – Пловдив, за
2018 г.; 2. представяне финансов отчет на СКЛА
„Локомотив“ – Пловдив, за 2018 г.
9752
1. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на породата Лакон в България
(АРПЛБ), Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и
3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава на организацията свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на 25.01.2019 г. в 11 ч. в Пловдив,
бул. 6 септември № 268, заседателна зала на хотел
„Кендрос“, при следния дневен ред: 1. приемане
на дневния ред на общото събрание; 2. избор и
представяне на председателя на общото събрание; 3. доклад за дейността на асоциацията през
2018 г.; 4. доклад за финансовото състояние на
асоциацията, приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2018 г. и определяне и
приемане на бюджета за 2019 г.; 5. предложение
за промяна в управителния съвет; 6. приемане
на насоки за работа и план за дейността на асо-
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циацията; 7. разни. Всички членове на АРПЛБ
са поканени да присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител.
Членовете – юридически лица, се представляват
в ОС от законните им представители или чрез
писмено упълномощени за това лица. При липса
на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от устава и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 12 ч.
9785
81. – Съветът на Адвокатската колегия –
Силистра, на основание чл. 81 от Закона за
адвокатурата свиква годишно отчетно-изборно
събрание на колегията на 26 и 27.01.2019 г. в
9 ч. в сградата на А двокатската колегия – Силистра, ул. Стефан Караджа № 19, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на
колегията през 2018 г. и вземане на решения по
него; 2. доклад на контролния съвет за проверка
на финансовата дейност на САК през 2018 г.;
3. отчет на дисциплинарния съд за 2018 г.; 4.
приемане бюджет на съвета на колегията за
2019 г.; 5. определяне броя на членовете на
адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет,
председател на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и председател на
дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за
общо събрание на адвокатите; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
от Закона за адвокатурата събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове. Определя се дата
за допълнителен избор на органи на колегията – 2.02.2019 г. Поканват се всички членове
на колегията да участват в събранието лично
или чрез писмено упълномощен представител.
9779
21. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище“
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 21.12.2018 г. в 14 ч.
в сградата на „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище“ – Търговище, ул. Панагюрище № 10, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението
за 2015 – 2017 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на сдружението за периода 2015 – 2017 г.;
3. освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността на сдружението; 4. избор
на нов УС; 5. изменения и допълнения в устава
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място при същия дневен ред.
9756
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