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Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Любенова Соколова
като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Снежана Георгиева Дукова за
член на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 30 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

11346

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Величка Николова Шопова
като член на Комисията по труда и социалната политика.
2. Избира Антоний Йорданов Йорданов
за член на Комисията по труда и социалната
политика.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 30 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

11347

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
Избира Ирена Любенова Соколова от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ за член
на Комисията по образованието, науката и
въпросите на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 30 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

11348

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Евгени Димитров Стоев
като член на Комисията по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
2. Избира Аспару х Бочев Стаменов за
член на Комисията по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 30 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

11349

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за създаване на Съвет за икономическа политика
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Съвет за икономическа
политика към Министерския съвет, наричан
по-нататък „съвета“.
(2) Съветът е консултативен орган към
Министерския съвет с координиращи и информационно-аналитични функции по въпросите
на икономическото развитие на Република
България.
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Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е заместник
министър-председателят и министър на финансите. В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от определен от него
член на съвета.
(3) Членове на съвета са:
1. министърът на икономиката, енергетиката и туризма;
2. министърът на регионалното развитие
и благоустройството;
3. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. министърът на земеделието и храните;
5. министърът на труда и социалната политика;
6. министърът на околната среда и водите;
7. министърът на здравеопазването;
8. министърът на образованието, младежта
и науката;
9. заместник-министър на физическото
възпитание и спорта, определен от министъра
на физическото възпитание и спорта;
10. заместник-министър на финансите, определен от заместник министър-председателя
и министър на финансите;
11. заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма, определен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) При обективна невъзможност да участват в заседанията на съвета членовете му се
представляват от изрично упълномощени за
това длъжностни лица.
Чл. 3. (1) Съветът:
1. формулира приоритетите и координира
политиките за икономическото и инфраструктурното развитие на Република България;
2. определя приоритетите при разработването и изпълнението на политиките за осъществяване на публичните и за насърчаване
на частните инвестиции;
3. осъществява координация при разработването, изпълнението и отчитането на
национални стратегии и програми и други
планови документи за икономическото развитие на страната;
4. организира разработването и приема Национална програма за интегрирано развитие
на инфраструктурата в Република България;
5. извършва координация и мониторинг на
реализацията на инфраструктурните проекти, включени в Националната програма за
интегрирано развитие на инфраструктурата
в Република България;
6. одобрява инвес т и ц ион н и т е п роек т и,
които ще бъдат предложени за финансиране
с държавни или гарантирани от държавата
заеми;
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7. координира и контролира изпълнението
на ангажиментите на правителството по заемните споразумения и договори със Световната
банка, Международния валутен фонд и другите
международни финансови институции.
(2) При изпълнение на функциите си съветът
си взаимодейства със Съвета за управление
на средствата от Европейския съюз.
(3) При изпълнение на функциите си съветът може да взаимодейства с Икономическия
и социален съвет.
(4) При изпълнение на функциите си съветът чрез председателя си може да предлага на
Министерския съвет за одобряване и приемане
проекти на нормативни актове, програми и
стратегии по въпросите на икономическата
политика.
(5) Съветът отчита ежегодно дейността си
пред Министерския съвет.
Чл. 4. Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
4. внася за разглеждане на заседания на
Министерския съвет предлаганите от съвета
проекти по чл. 3, ал. 4.
Чл. 5. (1) Съветът провежда заседания
най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) Заседанията на съвета се свикват по
инициатива на председателя или на който и
да е от членовете му.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета
най-малко 3 дни преди датата на заседанието. Промени и предложения по дневния ред
може да предлага всеки член на съвета найкъсно един ден преди датата на заседанието.
Предложенията и промените в дневния ред
се гласуват от съвета.
Чл. 6. (1) Заседанията на съвета са редовни,
ако на тях присъстват или са представени чрез
пълномощници най-малко половината плюс
един от членовете му.
(2) Съветът приема решения по обсъжданите въпроси с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанието членове.
(3) За всяко заседание на съвета се води
стенограма от осигурено от дирекция „Правителствена канцелария“ на Министерския съвет
лице, която е неразделна част от протокола,
в който се отразяват само взетите решения.
Протоколът се утвърждава от председателя
и към него се прилагат стенограмата и документите, разгледани на заседанието.
Чл. 7. (1) При необходимост съветът може
да кани на своите заседания и да разглежда
становища на представители на органи и
администрации от изпълнителната власт, на
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неправителствени организации, представители
на организациите на бизнеса, на финансови и
банкови институции и на научни организации
и висши училища.
(2) Съветът може да привлича експерти и да
създава работни групи по конкретни въпроси,
свързани с непосредственото изпълнение на
функциите му.
Чл. 8. (1) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване
на съвета се осъществява от дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерския съвет, която изпълнява функциите на
секретариат, и се организира от секретар на
съвета – държавен служител в дирекцията.
(2) Секретариатът осъществява експертно
осигуряване на съвета, като:
1. организира събирането и обобщава
представените становища по разглежданите
от съвета материали;
2. изразява становища и предложения по
икономическата целесъобразност на предложените за приемане от съвета решения;
3. анализира изпълнението на инфраструктурните проекти, включени в Националната
програма за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България;
4. организира и координира подготовката,
а при необходимост – участва в подготовката
на проекти на документи по чл. 3, ал. 4 за
внасянето им за заседание на Министерския
съвет;
5. координира работата на създадените от
съвета работни групи по чл. 7, ал. 2;
6. осъществява мониторинг, като координира изпълнението и отчитането на изпълнението на решенията на съвета;
7. изпълнява други задачи, възложени от
председателя на съвета.
(3) Секретарят на съвета организира провеждането на заседанията му, изготвя протокол
за всяко заседание и съхранява документацията на съвета.
Чл. 9. (1) Създават се:
1. Информационна система за инфраструктурните проекти, включени в Националната
програма за интегрирано развитие на инфраструктурата, която се поддържа от дирекция
„Икономическа и социална политика“ на
Министерския съвет;
2. Информационна система за планиране и
управление, която се поддържа от дирекция
„Информация и системи за управление на
средствата от Европейския съюз“ на Министерския съвет.
(2) Информационните системи по ал. 1
подпомагат работата на съвета.
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Чл. 10. (1) В Информационната система за
инфраструктурни проекти, включени в Националната програма за интегрирано развитие
на инфраструктурата, се поддържа следната
информация за всеки от проектите:
1. общи данни за проекта;
2. локализация на проекта в среда на гео
графска информационна система (ГИС) с
данни за проекта;
3. финансови параметри на проекта, които включват общата индикативна стойност,
планираните средства – общо и по източници
на финансиране, и планираните средства по
шестмесечия – общо и по всеки източник на
финансиране;
4. данни и информация за етапите и дейностите по изпълнение на проекта.
(2) Поддържането и ползването на информационната система по ал. 1 се извършва по
правилата съгласно приложение № 1.
(3) Ръководителите на ведомствата, които отговарят за изпълнението на проекти
или група проекти от програмата по ал. 1,
оп редел я т ръководи тели те на п роек т и и
операторите на проекти, които отговарят за
правилното, пълното и срочното въвеждане и
актуализация на информацията за проектите
в информационната система по ал. 1.
Чл. 11. (1) В Информационна система за
планиране и управление се поддържа информация за:
1. националните програми, стратегии и
други стратегически и планови документи за
развитието на страната;
2. секторните програми за развитие;
3. планирането, управлението и оценката
за изпълнението на проекти и инициативи,
които се осъществяват на централно и местно ниво.
(2) В информационната система по ал. 1
не се въвежда класифицирана информация.
(3) При наличието на техническа и процедурна възможност за избягване на двойното въвеждане на данни Информационната
система за планиране и управление обменя
данни с други информационни системи от и
извън структурите на публичната администрация. Министерствата, другите ведомства
от централната администрация и областните
администрации подпомагат дирекция „Информация и системи за управление на средствата
от Европейския съюз“ на Министерския съвет
при изготвяне на процедурните правила за
обменяне на данни.
(4) Поддържането и ползването на Инфор
мационната система за планиране и управление се извършва по правилата съгласно
приложение № 2.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Ръководителите на проекти и операторите на проекти по чл. 10, ал. 3 се определят
в срок един месец от влизането в сила на
постановлението.
§ 2. Отменят се:
1. Постановление № 58 на Министерския
съвет от 2002 г. за създаване на Съвет за
икономическа политика (обн., ДВ, бр. 28 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2004 г., бр. 27,
29, 78, 83 и 84 от 2005 г. и бр. 70 от 2006 г.).
2. Решение № 203 на Министерския съвет
от 2008 г. (необнародвано).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2
Правила за поддържане и ползване на Информационната система за инфраструктурни
проекти, включени в Националната програма
за интегрирано развитие на инфраструктурата
1. Информационната система за инфраструктурни проекти, наричана по-нататък
„информационната система“, се създава за
целите на мониторинга на изпълнението на
проектите, включени в Националната програма за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България, наричана
по-нататък „програмата“.
2. Информационната система е предназначена за използване от Съвета за икономическа
политика, от отговорните за реализацията на
инфраструктурните проекти министерства и
ведомства и от администрацията на Министерския съвет.
3. Информационната система отговаря на
следните основни изисквания:
а) поддържа електронна база данни, въз
основа на която по зададени финансови, технически и времеви показатели се получават
необходимите данни, информация и аналитични справки за осъществяване на мониторинга
на изпълнението на проектите, включени в
програмата;
б) създава електронно досие на всеки проект, включен в програмата, съдържащо: общи
данни, местоположение, планирани и усвоени
средства за реализацията му, график на дейностите и тяхното изпълнение във времето;
в) осигурява възможност за лесно запознаване с електронното досие на всеки проект чрез
показване на въведени и резултативни данни;
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г) осигурява възможност за ефективното
следене и управление на всеки проект и подпомага вземането на решения;
д) обхваща всички проекти, включени в
програмата и следени от отговорните министерства и ведомства;
е) поддържа процедури за контрол на достъпа до информационната система и защита
на данните от неоторизиран достъп.
4. Информационната система съдържа:
а) общи данни за проекта:
– отговорно ведомство;
– координатор на проекта;
– оператор на проекта;
– код (идентификационен номер) на проекта;
– код в информационната система;
– наименование на проекта;
– кратко описание на проекта;
– основание за включване;
– икономически сектор;
– икономически подсектор;
– форма на финансиране;
– възложител, съответно представител на
концедента;
– бенефициент;
– изпълнител, съответно концесионер;
– планирано начало на проекта (начална
дата);
– планиран край на проекта (крайна дата);
б) локализация на проекта в среда на
географска информационна система (ГИС) с
данни за проекта;
в) финансови параметри на проекта, които
включват заложените в началото на проекта
обща индикативна стойност, планираните
средства общо по източници на финансиране
и планираните средства по шестмесечия общо
и по всеки източник;
г) данни и информация за етапите и дейностите за всеки проект, както следва:
Код
1

I.
I.1.

I.1.1.

I.1.2.

I.1.3.
I.1.4.
I.1.5.
I.2.

Етапи и дейности
2
Етап 1: Програмиране и финансиране
Дейности при съфинансиране от Европейския
съюз (ЕС)
Идентифициране на подходяща оперативна
програма на ЕС и приоритетна ос (от бенефициента) – за проектите, които се съфинансират
от фондовете на ЕС
Публикуване на покана за представяне на проектни предложения по тази ос на оперативната
програма от съответния управляващ орган или
междинно звено
Внасяне на апликационна форма в управляващия орган от бенефициента
Оценка на проектното предложение от оценителна комисия на управляващия орган
Сключване на договор между управляващия
орган и бенефициента
Дейности при финансиране от държавния
бюджет
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2
Идентифициране на проекта от официален
планов или стратегически документ
I.2.2. Съответствие на проекта с финансовата рамка
на държавния бюджет
I.2.3. Възлагане изработване на предпроектни проучвания и анализи
I.2.4. Одобряване изграждането на проекта от Съвета
за икономическа политика при Министерския
съвет
I.2.5. Включване на одобрения проект за реализиране в специално приложение към държавния
бюджет
I.3.
Дейности при финансиране чрез финансови
институции
I.3.1. Проект на решение на Министерския съвет за
сключване на Споразумение за държавен заем
или кредит с държавни гаранции за реализиране на съответен проект
I.3.2. Решение на Министерския съвет за ратифициране изграждането на проекта чрез държавен
заем или заем с държавни гаранции със закон
I.3.3. Ратифициране на споразумение за финансиране
на проекта чрез финансови институции
I.4.
Дейности при финансиране чрез форми на публично-частно партньорство (ПЧП) без компенсация, в т. ч. концесии
I.4.1. Възлагане изработване на предпроектни проучвания и анализи
I.4.2. Изготвяне на предписания на органа по опазване на околната среда и водите във връзка със
строителството и/или експлоатацията на обекта
на ПЧП/концесията
I.4.3. Приемане на анализите от екипа за подготвителни действия
I.4.4. Изработване обосновката на ПЧП/концесията
I.4.5. Проект на доклад на възложителя, който съдържа мотивирано предложение за откриване на
процедура за предоставяне на ПЧП/концесия
по чл. 38, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК)
I.4.6. Съгласуване от възложителя със съответните
органи по чл. 16 ЗК на документите по т. I.4.5
I.4.7. Приемане на решение от Министерския съвет
по чл. 41 ЗК за откриване на процедурата с
фиксиране вида на ПЧП/концесии без компенсация
I.4.8. Обнародване в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за откриване на
процедурата
I.4.9. Провеждане на процедурите за избор на изпълнител
I.4.10. Доклад на комисията с проект на решение за
определяне на изпълнител/концесионер
I.4.11. Приемане на решение от Министерския съвет
за определяне на изпълнител/концесионер и
обнародване в „Държавен вестник“
I.4.12. Сключване на договор за изпълнение на ПЧП/
концесия без компенсация
I.5.
Дейности при финансиране чрез форми на публично-частно партньорство (ПЧП) с компенсация от държавния бюджет, в т. ч. концесии
I.5.1. Възлагане изработване на предпроектни проучвания и анализи
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I.5.3.
I.5.4.
I.5.5.
I.5.6.
I.5.7.
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2
Изготвяне предписания на органа по опазване на околната среда и водите във връзка със
строителството и/или експлоатацията на обекта
на ПЧП/концесията
Приемане на анализите от екипа за подготвителни действия
Изработване обосновката на ПЧП/концесията
Проект на доклад на възложителя за откриване на процедура за ПЧП/концесия по чл. 38,
ал. 1 ЗК
Проект на решение за откриване на процедура
за предоставяне на концесия с компенсация

Съгласуване от възложителя със съответните
органи по чл. 16 ЗК на документите по т. I.5.5
и I.5.6
I.5.8. Приемане на решение от Министерския съвет
по чл. 41 ЗК за откриване на процедурата на
ПЧП/концесия с компенсация
I.5.9. Обнародване в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за откриване на
процедурата
I.5.10. Провеждане на процедурите за избор на изпълнител
I.5.11. Доклад на комисията с проект на решение за
определяне на концесионер
I.5.12. Приемане на решение от Министерския съвет
за определяне на концесионер и обнародване в
„Държавен вестник“
I.5.13. Сключване на договор за изпълнение на ПЧП/
концесия с компенсация от държавния бюджет
I.6.
Включване на проекта в Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България
II.
Етап 2: Идентификация на проекта
II.1.
Възлагане изработването на генерален план
II.2.
Изработване на генерален план
II.3.
Възлагане изработването на екологична оценка
на генералния план
II.4.
Изработване на екологична оценка/ОВОС на
генералния план
II.5.
Провеждане на процедура и издаване на становище по екологичната оценка на генералния
план
II.6.
Провеждане на процедура за одобряване и
влизане в сила на генералния план
II.7.
Възлагане изработването на подробен устройствен план (ПУП)
II.8.
Изработване на ПУП
II.9.
Възлагане изработването на екологична оценка
на ПУП
II.10. Изработване на екологична оценка на ПУП
II.11. Процедиране, одобряване и влизане в сила на
ПУП
II.12. Провеждане на процедура и издаване на административен акт за промяна на предназначението на земята за нуждите на проекта
II.13. Прилагане на ПУП – извършване на отчуждителни процедури
II.14. Прилагане на ПУП – нанасяне на ПУП в
кадастралната карта
II.15. Възлагане на предварително (прединвестиционно) проучване или идеен проект
II.16. Изработване на предварително (прединвестиционно) проучване или идеен проект
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II.17.
II.18.
II.19.
II.20.
II.21.
II.22.
II.23.

III.
III.1.

III.2.
III.3.

III.4.
III.5.

III.6.
III.7.
III.8.

III.9.
III.10.
III.11.

III.12.
III.13.
III.14.
III.15.
III.16.
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Възлагане на ОВОС на предварителното проучване или на идейния проект
Изработване на ОВОС на предварителното
проучване или на идейния проект
Провеждане на процедура и издаване на решение по ОВОС на предварителното проучване
или на идейния проект
Извършване на археологически проучвания
Получаване на разрешително за хидрогеоложко
проучване по чл. 44, ал. 6 от Закона за водите
(ЗВ) (при необходимост)
Получаване на разрешително за емисии на парникови газове по чл. 131 от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС)
Получаване на разрешение за изграждане на
сграда, съоръжение или пътна връзка по чл. 26
от Закона за пътищата в обслужващите зони и
ограничителната линия на пътя
Етап 3: Формулиране на проекта
Възлагане изработването на идеен или технически проект или възлагане изработването на
комплексен проект за инвестиционна инициатива
Изработване на идеен или технически проект
или на комплексен проект за инвестиционна
инициатива
Възлагане на ОВОС на комплексния проект за
инвестиционна инициатива или за инвестиционните проекти, с които се изработват парцеларни планове
Изработване на ОВОС на комплексния проект
за инвестиционна инициатива
Провеждане на процедура и издаване на
решение по ОВОС за комплексния проект за
инвестиционна инициатива или за инвестиционните проекти, с които се изработват парцеларни планове
Съгласуване и оценяване съответствието (одобряване) на идейния или техническия проект
Разработване проект на финансово предложение
Други разрешения, регистрации и съгласувателни документи, които са условие за съгласуване на инвестиционния проект и за разрешаване на строителството
Получаване на разрешително за ползване на
воден обект по чл. 46 ЗВ
Получаване на разрешително за водовземане по
чл. 44 ЗВ
Получаване на разрешение по Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) за изграждане
на обекти от инфраструктурата на гражданското въздухоплаване
Получаване на разрешение по ЗГВ за строителство в сервитутните зони на влияние на
летището
Учредяване право на ползване и сервитути
върху гори и земи от горския фонд по чл. 16а
от Закона за горите
Получаване на писмено съгласие за строителство по чл. 13, ал. 2 от Закона за защитените
територии
Получаване на разрешително по чл. 104 ЗООС
за изграждане на съоръжение
Разрешение за строеж

ВЕСТНИК
1
ІV.
ІV.1.
ІV.2.

ІV.3.
ІV.4.
ІV.5.
ІV.6.

ІV.7.
ІV.8.
ІV.9.
ІV.10.
ІV.11.
ІV.12.

ІV.13.
ІV.14.

ІV.15.
ІV.16.

ІV.17.
V.
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.
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Етап 4: Реализация на проекта
Провеждане на процедури за определяне на
консултант/инженер (строителен надзор)
Подготовка на процедурата за възлагане на
строителство (документация за възлагане по
ЗОП или подготвителни действия за предоставяне на концесия)
Провеждане на процедури за възлагане на строителство (по ЗОП или по ЗК)
Избор на изпълнител/концесионер
Провеждане на преговори и сключване на договора за строителство
Провеждане на процедури за възлагане на
проектирането за нуждите на изпълнение на
строителството (разработване на технически
или работен проект)
Проектиране за нуждите на изпълнението (разработване на технически или работен проект)
на изпълнение на строителството
Изпълнение на договора за строителните дейности по проекта
Авансово плащане (дата на извършване)
Междинни плащания (дата на извършване)
Получаване на удостоверение за експлоатационна годност на летище – по чл. 44 ЗГВ
Получаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище – по чл. 95 от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата в Република
България
Получаване на удостоверение за експлоатационна годност на жп инфраструктура – по
чл. 115а от Закона за железопътния транспорт
Получаване на разрешение за пускане в експлоатация на съоръжение с повишена опасност –
по чл. 40 от Закона за техническите изисквания към продуктите
Получаване на разрешение по чл. 12 от Закона
за управление на отпадъците като условие за
разрешаване ползването на строежа
Получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5
от Закона за кадастъра и имотния регистър като
основание за въвеждане на обекта в експлоатация
Предаване и въвеждане на обекта в експлоатация
Етап 5: Оценка на проекта
Одит
Окончателна оценка
Заключително плащане
Последваща оценка

д) система за отчитане изпълнението на
проектите с възможност за получаване на
аналитични справки за планираното и реалното изпълнение на проектите по определени
финансови, технически и времеви показатели,
включително агрегиране на базите данни по
отношение на планирани и усвоени средства за
инвестиционните проекти (общо и по години
и шестмесечия) и изпълнение на планирани
дейности и етапи, както следва:
– общи данни за проект;
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– финансиране на проект, в т. ч. планирани средства общо и по шестмесечия, усвоени
средства за проекта общо и по шестмесечия
и по години, усвоени средства за проекта
по шестмесечия и по години спрямо плана
(процент усвояване), планирани средства с
натрупване по шестмесечия и по години,
усвоени средства за проекта по шестмесечия
и по години с натрупване и изпълнение за
проекта спрямо плана в процент с натрупване
към настоящ момент;
– изпълнение на сроковете съгласно времевия график за проект, в т. ч. данни за планови дати за начало и край на етапа, начало
и край на реализацията на проекта, планова
продължителност на дейности и етапи и отчети за продължителност на реализацията на
всяка дейност и етап, за удължена реализация и за съкратена реализация в процент от
времетраенето на етапа и от времетраенето
на проекта, за закъсненията в изпълнението
на проекта и др.;
– статистика за изпълнението на проекта по
етапи, в т. ч. достигнат процент на изпълнение на дейностите и реализирано закъснение
по етапи;
– линейни графици за изпълнение на проектите, които се генерират автоматично с
въвеждането на плановите дати за начало и
край на дейност и датите за реализация на
дейност;
– агрегиране и анализ на информацията
за изпълнение на финансовите и времевите
параметри за проектите в програмата или за
група проекти по различен избор на критерии;
е) система за въвеждане и контрол на
данните за проектите от отговорник (оператор) от съответното ведомство (възложител
или бенефициент) на проекта, в т.ч. планови
данни и данни за изпълнението на проектите
в произволно избран момент от оператора
на проекта;
ж) автоматичен семантичен контрол за
качеството на въвежданите от операторите
данни.
5. Информационната система се поддържа
и е достъпна на електронен адрес: www.infra.
government.bg.
Приложение № 2
към чл. 11, ал. 4
Правила за поддържане и ползване на Информационната система за планиране и
управление
1. Информационната система за планиране
и управление (ИСПУ) подпомага работата на
Съвета за икономическа политика и други
заинтересувани структури от държавната,
областната и общинската администрация
във връзка с координацията на планирането,
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управлението и оценката на резултатите на
проекти и инициативи, свързани с постигането
на националните цели за развитие.
2. Управление и адрес на ИСПУ
2.1. Информационната система за планиране и управление се поддържа като единна
електронна база данни на електронен адрес:
www.ispu.government.bg.
2.2. Дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ на Министерския съвет е администратор
на ИСПУ, отговаря за поддържането є като
електронна база данни и осъществява контрол
върху пълнотата и сроковете за въвеждане и
актуализация на информацията по реда на т. 6.
3. Структура на информацията
3.1. Информационната система за планиране и управление съдържа информация за
проектите, отнасяща се до тяхната фаза, стратегическите документи, на базата на които се
изпълняват, секторите и подсекторите на прилагане, оценка на въздействието и показатели
за мониторинг, размера, етапите, сроковете
и формата на финансиране (подпомагане),
партньорите, териториалния обхват, както и
новини, свързани с проектите.
3.2. Информацията в ИСПУ се поддържа
чрез класификатори, определящи типа на
съответната информаци я. Използвани са
утвърдени класификатори за статистически
нужди в страната и такива, които биха дали
възможност за обмен на информация с местни
и международни организации.
3.3. Информацията в ИСПУ е организирана
по начин, който осигурява възможност за:
3.3.1. изготвяне на доклади, справки и
графики за въведените проекти и инициативи
по предварително зададени от потребителя
критерии;
3.3.2. самостоятелно дефиниране на доклади, справки и графики за въведените проекти
и инициативи;
3.3.3. получаване на информация за връзките между отделните записи;
3.3.4. получаване на справка за другите
проекти, в които у частва организацията,
отговорната институция, изпълнителят или
бенефициентът, както и информация за връзката с тях;
3.3.5. получаване на информация за плана
за работа с донорите, както и актуалните новини в сектора, за който се отнася проектът.
3.4. Информацията в ИСПУ се поддържа
на български език.
4. Процедури за получаване на информация
от ИСПУ. Право на достъп
4.1. Информационната система за планиране и управление се състои от публична и
служебна част.
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4.2. Публичната част на ИСПУ предоставя
обобщена информация за въведените проекти
и инициативи, от която се ползват всички
потребители. Структурата на предоставяната
публична информация за проектите с международно финансиране се одобрява от Съвета
за икономическа политика по предложение
на администратора.
4.3. Служебната част на ИСПУ предоставя
детайлизирана текстова, таблична и графична
информация за въведените проекти и инициативи. Структурата на информацията в
ИСПУ е посочена в т. 3.1. Служебната част
на ИСПУ е достъпна за предварително овластени потребители, ползващи се от правото на
пълен достъп, които имат права на преглед,
въвеждане и актуализация на информация.
От правото на пълен достъп се ползват:
4.3.1. представители на държавната администрация;
4.3.2. представители на международните
партньори за развитие;
4.3.3. операторите на проекти – определените служители за въвеждане и актуализация
на информацията по определен проект или
група проекти;
4.3.4. определени служители от звената за
връзки с обществеността;
4.3.5. технически персонал на ИСПУ, осигуряващ техническа и методическа поддръжка
на информацията;
4.3.6. други служители и представители на
институции.
4.4. Решението за приемане на изменения
в ИСПУ, както и за свързването є с други
електронни бази данни, се взема от Съвета
за икономическа политика по предложение
на администратора.
5. Процедури за определяне на лица с
пълен достъп и отговорници за въвеждане и
актуализация на информация в ИСПУ
5.1. Минист ри те и ръководи тели те на
ведомства определят със заповед лицата с
пълен достъп и отговорниците за въвеждане
и актуализация на информация (оператори на
проекти, представители на информационните
служби), които пряко предоставят актуалната
информация в ИСПУ.
5.2. Длъжностните лица, които предоставят
информация за проектите, в които участва
администрацията на Министерския съвет, се
определят със заповед на главния секретар
на Министерския съвет.
5.3. Представителите на организации извън
структурите на държавната администрация се
определят съгласно процедурите и принципите
за сътрудничество, обявени в Общите условия
за работа с ИСПУ (т. 8).
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5.4. Право на пълен достъп се придобива
след получаване от администратора на ИСПУ
на писмено предложение за включване в
ИСПУ.
5.5. Определените служители въвеждат и
актуализират информацията в ИСПУ по реда
и начина, предвидени в т. 6, и след писменото
разрешение на техния пряк ръководител.
5.6. Министерствата и ведомствата своевременно уведомяват администратора за
промени на определените лица за въвеждане
и актуализация на информация в ИСПУ и за
необходимост от прекратяване или промяна
на достъпа.
6. Срок и отговорности за въвеждане на
информацията в ИСПУ
6.1. Лицата, определени по реда на т. 5,
отговарят за правилното, точното, пълното и
навременното предоставяне на информацията
в ИСПУ.
6.2. Администраторът на ИСПУ е длъжен
при писмено поискване от съответното ведомство/институция да осигури обучение на
определените за въвеждане и актуализация
на информация лица по:
6.2.1. подлежащите на вписване обстоятелства;
6.2.2. процедурите за въвеждане и актуализация на информация в ИСПУ;
6.2.3. потребителския интерфейс.
6.3. Администраторът поддържа и актуа лизира тех ническата и пот ребителската
документация на ИСПУ.
6.4. Администраторът е длъжен да уведоми съответните потребители за промени,
засягащи функциите им по отношение на
процедурите за въвеждане и актуализация на
информация в ИСПУ, и при необходимост да
проведе обучения за работа с нея.
6.5. Подлежащите на вписване обстоятелства за текущите проекти, както и промените
в тях се въвеждат и актуализират в ИСПУ в
срок 7 календарни дни от датата на настъпването им, а за подготвяните проекти – до
7 календарни дни от датата на официалното
вземане на решение за подготовка на проекта.
Вписаните промени се изпращат в писмен вид
в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”
на Министерския съвет до 3 календарни дни
от датата на въвеждането им.
6.6. С оглед избягване на двойното въвеждане на данни ИСПУ обменя информация с
всички необходими информационни системи
от и извън структурите на публичната администрация при възникване на техническа
и процедурна готовност. Министерствата и
ведомствата подпомагат администратора на
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ИСПУ за изготвяне на процедурните правила
на обмен на информация между информационните системи.
7. Правомощие за заличаване на информация, въведена в ИСПУ
7.1. Въведената в ИСПУ информация за
проект може да се заличава само по взаимно
съгласие от представителите на финансиращата организация и отговорната институция
от българска страна.
7.2. Заличаването на информацията се извършва от администратора след предоставяне
от заинтересуваните страни на изричното им
писмено съгласие за това.
8. Общи условия за работа с ИСПУ
8.1. Администраторът приема Общи условия за работа с ИСПУ, които се одобряват
от Съвета за икономическа политика и се
обявяват в публичната част на ИСПУ.
8.2. Общите условия формулират правилата
за сътрудничество и обмен на информация
за проекти с международно финансиране с
институции и организации извън структурите
на държавната администрация.
8.3. Общите условия не могат да противоречат на процедурите в правилата и са
задължителни за всички потребители.
8.4. Общите условия включват процедурите за предоставяне на необходимите пароли,
имена за ползване, реда и начина за сваляне
и добавяне на документи към портала от лицата, които са оправомощени за това, както и
предвиждат правилата и реда за прекратяване
или спиране на достъпа до базата данни.
8.5. Потребителите на ИСПУ изразяват
съгласието си с общите условия както в електронна форма, така и писмено – чрез заявка,
подписана и подпечатана от оправомощено
лице, изпратена на адреса, посочен от администратора в общите условия.
9. Авторско право върху базата данни и
ограничение на предоставяне на информацията от ИСПУ
9.1. Имуществените и неимуществените
авторски права върху базата данни и съвкупността на включената в нея информация
принадлежат на администратора на ИСПУ.
9.2. Лицата, ползващи се от правото на
пълен достъп до ИСПУ, не могат да възпроизвеждат, разпространяват или използват по
какъвто и да е друг начин освен за служебни
цели информация от ИСПУ без изричното
писмено съгласие на администратора.
10. Защита на информацията
10.1. Правото на пълен достъп, предоставено
на лицата по реда на т. 5, не може да се преотстъпва, без да се уведоми администраторът.
10.2. Паролите и потребителските имена
за пълен достъп са лични и не могат да се
преотстъпват на други лица.
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10.3. Всеки ползвател отговаря за съхраняването на предоставената му парола и
потребителско име.
10.4. Потребителите с пълен достъп, които
имат право на редакция и актуализация на
информация за проектите, променят паролите
си в началото на всеки месец.
10.5. При загубени, откраднати или забравени потребителски имена или пароли
потребителят уведомява администратора на
ИСПУ до два дни от установяването на проблема. Администраторът е длъжен да уведоми
потребителя за новите му данни за достъп в
рамките на 24 часа.
11201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта
и науката, приет с Постановление № 148 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 52 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 32 и 61 от 2008 г.; попр., бр. 65 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 2008 г. и бр. 10, 36 и 64
от 2009 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 думите „образованието и
науката“ се заменят с „образованието, младежта и науката“.
2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и
законите на страната, като:
1. провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието
и науката;
2. провежда държавната политика за младежта и разработва и предлага за приемане
от Министерския съвет годишна програма за
младежки дейности;
3. провеж да държавната политика във
връзка с изпълнението на критериите за евроинтеграция в областта на образованието,
младежта и науката;
4. провежда държавната инвестиционна
политика в образованието и науката и за
младежки дейности;
5. подготвя проекти на международни договори и спогодби в областта на образованието,
младежта и науката и осигурява изпълнението
на международните договорености в тази област, по които Република България е страна;
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6. представлява Република България в
международните организации за образование
и наука и за младежки дейности;
7. разпределя и контролира разходването на
предоставените за образованието, младежта
и науката финансови средства, отпуснати от
държавния бюджет;
8. ръководи и координира разработването
на модели за управление, структура, контрол
и ресурсно осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука;
9. организира разработването и изпълнението на националните програми за развитие
на средното и висшето образование, програми за квалификация и преквалификация на
учителите и за младежки дейности;
10. координира изпълнението на националните програми и проекти за научни изследвания и развитие на научния потенциал
съобразно тенденциите в развитието на науката
в страната и в чужбина;
11. ръководи, организира и координира
програми и проекти в областта на образованието, младежта и науката, финансирани от
международни и чуждестранни организации
и финансови институции;
12. ръководи и координира управлението
на държавната собственост и развитието на
материално-техническата база за системите
на образованието и науката, както и за младежки дейности;
13. координира изпълнението на социалната
политика по въпросите на трудовата заетост,
равнището на доходите и физическото възпитание и спорта в областта на образованието,
младежта и науката;
14. ръководи, организира и контролира
кадровото и административното осигуряване
на системите на образованието и науката;
15. ръководи, организира и координира
въвеждането и функционирането на информационните технологии в образованието и
науката, както и за младежки дейности;
16. контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
17. организира взаимодействието и подпомага младежките организации и юридическите
лица с нестопанска цел при провеждането
на държавната политика за младежта, както
и координира дейността им с държавните и
общинските органи;
18. представлява Република България при
сключването на международни договори за
сътрудничество в областта на образованието,
младежта и науката и координира действията
по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност;
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19. финансира одобрените от него програми и проекти на младежките организации и
осъществява контрол за целевото разходване
на тези средства;
20. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.“
3. В чл. 8 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“.
4. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Министърът ръководи дейностите
по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, утвърждава и
упражнява контрол при разработването на
плана за защита при бедствия и на плана
за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи.“
5. В чл. 15, ал. 1, т. 2 думите „в образованието и науката“ се заменят със „за образованието, младежта и науката“.
6. В чл. 18, ал. 2 думите „може да“ се
заличават.
7. В ч л. 21в, изречен ие вт оро д у мата
„директорът“ се заменя с „изпълнителният
директор“.
8. В чл. 23, ал. 1, т. 1 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието,
младежта и науката“.
9. В чл. 27, ал. 2 числото „485“ се заменя
с „460“.
10. В чл. 32:
а) точка 10 се изменя така:
„10. отговаря и осъществява контрол при
охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството и
съвместно с дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ отговоря за пропускателния
режим в сградата на министерството;“;
б) в т. 12 думите „управлението при кризи“
се заменят със „защита при бедствия“.
11. В чл. 36:
а) точка 10 се изменя така:
„10. разработва план за действие на министерството за защита при бедствия, ръководи
и провежда съответните мероприятия;“;
б) в т. 11 думите „действие при кризи“ се
заменят със „защита при бедствия“;
в) в т. 12 думите „Националния план за
управление при кризи“ се заменят с „Националната програма за защита при бедствия
и на Националния план за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи“;
г) в т. 14 думите „по управлението при
кризи“ се заменят със „за превантивната дейност за намаляване на вредните последствия
от кризи, бедствия и аварии“;
д) в т. 16 думата „кризи“ се заменя с
„бедствия“.
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12. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Дирекция „Политика в общото
образование“:
1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на
предучилищното възпитание и подготовка,
на основното и средното общо образование;
2. мотивира необходимостта и участва в
разработването на проекти на нормативни
актове, свързани със съдържанието и организацията на общообразователната подготовка;
3. организира и участва в разработването,
внедряването, оценяването и актуализирането
на държавните образователни изисквания за
учебно съдържание, на учебни планове в частта им за общообразователна подготовка и на
учебните програми по общообразователните
учебни предмети;
4. участва в създаването на учебни планове, програми и концепции за развитието на
системата на народната просвета;
5. организира, създава и апробира учебноизпитни програми;
6. съдържателно осигурява изпитните материали за държавните зрелостни изпити, за
приемните изпити след завършен VІІ клас
и след завършено основно образование и за
националните външни оценявания в края на
клас, етап или степен на образование;
7. координира и подпомага дейностите по
разработване и въвеждане на тестове, както
и на други форми за провеждане на вътрешно
и външно оценяване в училищното обучение;
8. съвместно с дирекция „Информационни
и комуникационни технологии в образованието“ отговаря за дейностите, свързани с
разработването и въвеждането на дистанционната форма на обучение в системата на
народната просвета;
9. предлага на министъра оптимизиране на
съдържанието и организацията на общообразователната подготовка въз основа на предоставени проучвания, статистика и анализи на
резултатите от вътрешно и външно оценяване
и от изпитите в училищното обучение;
10. участва в създаването на национална
програма за превенция и разрешаване на
проблема с учениците, които не посещават
училище;
11. методическ и ръководи дейностите,
свързани с ученическите олимпиади и състезания, като изготвя правила за организацията
на ученическите олимпиади и състезания,
предлага на министъра национални комисии
и контролира провеждането на олимпиадите
и състезанията на национално ниво;
12. предлага на министъра протоколи за
класиране на учениците в националните олимпиади и състезания, протоколи за лауреати
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и протоколи за определяне на националните
отбори за представяне на България на международни олимпиади и състезания;
13. организира методическата работа на
експертите по учебни предмети в национален план, координира, контролира и оценява
дейността им;
14. участва в оценъчни комисии по проблеми, свързани с текущи и иновационни
проблеми в предучилищното възпитание и
подготовка и в училищното обучение и с
проекти за насърчаване на творчеството и
иновациите в българските училища;
15. участва в разработването и управлението на национални и международни проекти
и програми, свързани с проблемите на организацията и съдържанието на общообразователната подготовка;
16. участва с експерти и дава становища
по предложения, свързани с развитието на
системата от детски градини, училища и обслужващи звена – откриване, преобразуване,
закриване, промени в статута и наименованието на държавните детски градини, държавните
и общинските общообразователни училища,
българските държавни училища в чужбина и
духовните училища;
17. съгласува проекти на учебни планове и
на програми по предучилищно възпитание и
подготовка в дейностите по откриване, преобразуване, промени и закриване на частни
общообразователни и профилирани училища
и на частни детски градини;
18. участва с експерти в дейностите, свързани с разработването и утвърждаването на
държавния план-прием в държавните и общинските общообразователни училища;
19. организира и контролира обучението
по религия в българското училище; изготвя
учебните програми по предмета; осъществява връзката с официалните религиозни
институции;
20. участва със свои експерти в приравняването на образователни степени и в легализацията на документи за образование и
квалификация;
21. анализира политиката на Европейския съюз и предлага и въвежда европейски
практики в училищното обучение, свързани
с общото образование, и участва в синхронизирането на националното законодателство с
директивите на Европейския съюз, които се
отнасят до общото образование;
22. участва с експерти в работни групи към
Европейската комисия, свързани с определяне
на образователната политика на общността,
в изготвянето на стратегически документи
и инициативи и координира българската
позиция с политическото ръководство на
министерството;
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23. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и проекти, протоколи и неправителствени споразумения, свързани със съдържанието и организацията на общообразователната
подготовка и на предучилищното възпитание
и подготовка.“
13. В чл. 40:
а) в т. 3 думите „ръководи и контролира“
се заменят с „координира и ръководи“;
б) създава се нова т. 6:
„6. съгласува проекти на учебни планове и
на учебни програми по професионална подготовка в дейностите по откриване, преобразуване, промени и закриване на частни професионални училища, гимназии и колежи;“;
в) досегашните т. 6 – 9 стават съответно
т. 7 – 10;
г) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея
думите „отговаря за разработването и провеждането на държавната политика, свързана“ се заменят с „участва с експерти и дава
становища по предложения, свързани“;
д) досегашните т. 11 – 17 стават съответно
т. 12 – 18;
е) създава се т. 19:
„19. участва в разработването на система
за оценяване и валидиране на ученето през
целия живот.“
14. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Дирекция „Образователна среда и
образователна интеграция“:
1. осигурява възможности за физическото, социалното и личностното развитие на
децата чрез насърчаване: разработването на
училищни политики за неформално обучение;
развитието на училищната организационна
култура; разработването на инструменти за
повишаване професионалната отговорност
на училищата към постиганите резултати на
училищно равнище;
2. определя приоритетите и осъществява
контрол в областта на извънкласните и извънучилищните дейности;
3. разработва Държавни образователни
изисквания за извънкласната и извънучилищната дейност;
4. разработва рамка за стимулиране на
гражданските компетентности на учениците
чрез поставянето им в активна позиция в
процесите на решаване на проблеми и вземане
на решения на училищно равнище;
5. създава, поддържа и популяризира информационна база в областите на: гражданското образование, здравното образование;
образованието за устойчиво развитие; глобалното образование за развитие; превенция
на насилието със:
а) обучителни материали, продукти и добри
практики от реализирани проекти;
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б) организации, предоставящи програми и
квалификация за различните групи педагогически кадри и образователни специалисти;
6. разработва рамкови правила за парт
ниране с организации с идеална цел при
реализиране на инициативи в областта на
образованието на национално, областно и
общинско равнище;
7. определя приоритетите, координира и
подпомага взаимодействието между образователната, семейната, институционалната и
социалната среда;
8. подпомага провеждането на държавната
политика, свързана с развитието на формите
за сътрудничество с родителската общност и
училищните настоятелства;
9. консултира и подпомага процеса по създаване на общински и/или училищни политики
в областите на гражданското образование,
здравното образование, образованието за
устойчиво развитие, глобалното образование за развитие и превенция на насилието
чрез сътрудничество и партньорство между
учители, родители, ученици и представители на външни за училището организации и
институции;
10. разработва и популяризира системи за
самооценяване, базирани на Европейската
рамка за оценяване на качеството (EFQM) и
на принципите на организационно развитие
на училището, в областта на: гражданското
образование, здравното образование; образованието за устойчиво развитие; глобалното
образование за развитие; превенция на насилието;
11. създава и популяризира стандарти за
психологическо обслужване на учениците на
училищно, общинско и областно равнище;
12. разработва рамка за дейността на психолозите в образованието и педагогическите
съветници;
13. съдейства за разработване и популяризиране на методики за работа на психолозите
в образованието и педагогическите съветници;
14. изгражда система за стимулиране на
деца с изявени дарби на национално, общинско
и училищно равнище;
15. разработва политики за развитие на
талантите на децата в областта на спорта,
науката и изкуството;
16. организира изпълнението на програмите
за деца и ученици с изявени дарби;
17. разработва критерии, въз основа на
които определени областни и национални
прояви могат да бъдат признати за форма
за изява, позволяващи на децата да ползват
системи за стимулиране;
18. разработва политики за нормативно
регламентиране часa на класа и обезпечава
методически провеждането му;
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19. определя насоки за провеж дане на
ученически екскурзии;
20. разработва стандарт за работата и
функционирането на полуинтернатните групи;
21. организира и подпомага осъществяването на държавната политика за развитие
на формите на образователна интеграция на
деца и ученици със специални образователни
потребности;
22. съдейства при разработването и при провеждането на държавната политика, свързана
с развитието на системата от детски градини,
училища и обслужващи звена, във връзка с
обучението и интеграцията на деца и ученици
със специални образователни потребности и
с хронични заболявания и девиантно поведение – откриване, преобразуване, закриване,
промени в статута и наименованието на детски градини, училища и обслужващи звена;
23. подпомага и контролира дейностите,
свързани с приема, обучението и възпитанието
на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания в
детски градини, училища и обслужващи звена;
24. подпомага и контролира дейностите,
свързани с настаняването, обучението и възпитанието на ученици с девиантно поведение
във възпитателните училища-интернати и в
социално-педагогическите интернати;
25. подпомага процеса на евроинтеграция
и разработва стратегии и програми за прилагане на европейските изисквания в областта
на интеграцията на децата и учениците от
етническите малцинства чрез осигуряване
на еднакви образователни възможности за
децата и учениците от тях;
26. подпомага процеса на евроинтеграция
и разработва стратегии и програми за прилагане на европейските изисквания в областта
на интеграцията на децата и учениците от
семейства на мигранти;
27. отговаря за дейностите, свързани с
обучението на учениците относно правилата
за движение по пътищата в часа на класа.“
15. В чл. 42:
а) точка 3 се изменя така:
„3. организира разработването на нови
и усъвършенстването на съществу ващите
модели на контролна дейност, координира и
контролира прилагането им в системата на
народната просвета;“;
б) в т. 6 след думата „училищата“ се поставя запетая и се добавя „като организира
разработването на цялостна система от критерии и показатели за оценяване на звената
в системата на народната просвета“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. отговаря за провеждането на държавната
политика, свързана с развитието на системата
от детски градини, училища и обслужващи
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звена, като организира и координира дейности
те по откриване, преобразуване, закриване,
промени в статута и именуване на държавните
детски градини, държавните и общинските
училища и обслужващи звена, българските
държавни училища в чужбина, частните детски градини и училища, българските детски
градини и училища с чуждестранно участие,
чуждестранните детски градини и училища
и духовните училища;“;
г) точка 17 се изменя така:
„17. подпомага дейностите, свързани с организирането на вътрешно и външно оценяване и
на държавните зрелостни изпити, като участва
в провеждането им и координира и контролира
дейностите на регионалните инспекторати по
образованието в реализацията им;“;
д) създават се т. 21 – 23:
„21. анализира политиката на Европейския съюз и предлага и въвежда европейски
практики в системата на народната просвета,
в областта на инспектирането и контрола и
участва в синхронизирането на националното
законодателство с директивите на Европейския
съюз в тази област;
22. участва в разработването и управлението на национални и международни проекти
и програми, свързани с координацията и
контрола на системата на народната просвета, оптимизацията на училищната мрежа,
обучението на българи зад граница;
23. участва с експерти в подготовката на
меж дудържавните и меж ду ведомствените
споразумения и спогодби, свързани с дейности
по откриване на детски градини и училища
на чужди държави.“
16. В чл. 43:
а) в т. 3 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“;
б) в т. 7 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“;
в) в т. 11 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“;
г) създават се т. 16 – 18:
„16. съвместно с дирекция „Политика в
общото образование“ разработва и въвежда
дистанционната форма на обучение в системата на народната просвета;
17. участва в разработването и управлението
на национални и международни проекти и програми, свързани с въвеждането и прилагането
на информационните и комуникационните
технологии в образованието;
18. анализира политиката на Европейския съюз и предлага и въвежда европейски
практики в системата на образованието и
науката, свързани с внедряване на инфор-
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мационни и комуникационни технологии, и
участва в синхронизирането на националното
законодателство с директивите на Европейския съюз в рамките на функционалната си
компетентност.“
17. В чл. 44:
а) създават се нови т. 3 и 4:
„3. мотивира необходимостта, организира
и ръководи дейностите по разработване на
държавните образователни изисквания за
учителска правоспособност и квалификация;
4. участва в дейностите по разработване
на държавните образователни изисквания за
нормиране и заплащане на труда в системата
на народната просвета;“;
б) досегашните т. 3 – 8 стават съответно
т. 5 – 10;
в) създават се т. 11 и 12:
„11. организира разработването и прилагането на модел за оценка на ефективността и
контрол на качеството на квалификационната
дейност;
12. организира разработването и прилагането на механизъм за координация и контрол
на качеството на квалификационната дейност.“
18. В чл. 45 се създават т. 7 и 8:
„7. участва в разработването и управлението
на национални проекти и програми, свързани
с оценяване, одобряване и разпространение
на учебници, учебни помагала и учебна документация;
8. анализира политиката на Европейския
съюз и предлага въвеждане на европейски
практики в областта на оценяването, одоб
ряването и разпространението на учебници,
учебни помагала и учебна документация.“
19. В чл. 46 т. 11 се отменя.
20. В чл. 47, т. 3 след думата „образование“
се поставя запетая и се добавя „анализира
политиката на Европейския съюз и предлага
и въвежда европейски практики в рамките на
функционалната си компетентност“.
21. В чл. 50:
а) в т. 1 след думата „науката“ се поставя
запетая и се добавя „както и в областта на
младежките дейности“;
б) в т. 3 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“.
22. В чл. 51:
а) в т. 1 след думата „науката“ се поставя
запетая и се добавя „както и в областта на
младежките дейности“;
б) в т. 2 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“;
в) в т. 5 думите „образование и наука“ се
заменят с „младежки дейности, образование
и наука“;
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г) в т. 9 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“;
д) в т. 12 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“;
е) създава се т. 17:
„17. анализира политиката на Европейския съюз и предлага и въвежда европейски
практики в системата на народната просвета,
висшето образование и науката в областта на
планирането и управлението на финансовите
средства и участва в синхронизирането на
националното законодателство с директивите
на Европейския съюз в рамките на функционалната си компетентност.“
23. В чл. 52, т. 13 след думата „науката“
се поставя запетая и се добавя „както и за
младежки дейности“.
24. В чл. 53, ал. 1:
а) в т. 7 думите „образователна и научна“
се заменят с „образователна, младежка и
научна“;
б) в т. 8 думите „образователен и научен“
се заменят с „образователен, младежки и
научен“;
в) създава се т. 15:
„15. писмено уведомява Министерството
на външните работи за всяка международна
изява на министъра на образованието, младежта и науката.“
25. В чл. 53а:
а) точка 2 се изменя така:
„2. контролира изпълнението на държавните програми за младежки дейности, включително по места;“;
б) в т. 4 думите „приема, оценява, координира и“ се заличават;
в) в т. 13 думите „проекти и“ се заличават;
г) създава се т. 14:
„14. анализира политиката на Европейския
съюз и предлага и въвежда европейски практики в областта на младежките дейности и
участва в синхронизирането на националното
законодателство с директивите на Европейския съюз в рамките на функционалната си
компетентност.“
26. Приложението към чл. 27, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на образованието, младежта и
науката – 460 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
съветници, експерти и технически сътрудници към политическия кабинет

7
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Главен секретар
Инспекторат
Звено за вътрешен одит
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Канцелария и административно
обслужване“
дирекция „Човешки ресурси“
дирекция „Стопански и счетоводни дейности“
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Политика в общото образование“
дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение“
дирекция „Образователна среда и образователна интеграция“
дирекция „Координация и контрол на средното образование“
дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието“
дирекция „Квалификация, кариерно развитие и диференцирано заплащане“
дирекция „Учебници, учебни помагала и
учебна документация“
дирекция „Политика във висшето образование“
дирекция „Студенти, докторанти и специализанти“
дирекция „Научни изследвания“
Главна дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми“
дирекция „Правна“
дирекция „Финанси“
дирекция „Държавна собственост и инвестиционна политика“
дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество“
Главна дирекция „Политика за младежта“

1
9
12
1
91

27
14
40
10
339
22
14
23
22
13
10
9
13
16
19
66
19
24
28
16
25“

§ 2. В чл. 1 от Постановление № 99 на
Министерския съвет от 2007 г. за създаване
на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ и за приемане
на Устройствен правилник на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“ (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм.,
бр. 53 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерския съвет“
се заменят с „министъра на образованието,
младежта и науката“.
2. В ал. 2 и 3 думите „председателя на
Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „министъра на образованието,
младежта и науката“.
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§ 3. В Устройствения правилник на Института по публична администрация към
министъра на държавната администрация
и административната реформа, приет с Постановление № 82 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г.,
бр. 78 от 2006 г. и бр. 58 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 5, т. 1 думите „съвместно с дирекция „Управление на човешките ресурси
в държавната админист раци я на Министерството на държавната администрация и
административната реформа“ се заличават.
2. В чл. 8, ал. 1 думите „двама представители на Министерството на държавната
администрация и административната реформа“ се заменят с „трима представители на
Министерството на образованието, младежта
и науката“, запетаята след думата „финансите“
се заличава и думите „на Министерството
на труда и социалната политика и на Министерството на образованието и науката“ се
заменят с „и на Министерството на труда и
социалната политика“.
3. В чл. 18, ал. 1, т. 1 думите „съвместно
с дирекциите на Министерството на държавната администрация и административната
реформа“ се заличават.
4. В наименованието и навсякъде в правилника, включително в приложение № 1
към чл. 10а, ал. 1, т. 14 думите „министърът
на държавната администрация и административната реформа“, „министъра на държавната администрация и административната
реформа“ и „Министерството на държавната
администрация и административната реформа“ се заменят съответно с „министърът на
образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 4. В Устройствения правилник на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“, приет с Постановление
№ 99 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2008 г. и бр. 64 от 2009 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 след думата „организации“
се добавя „и институции“.
2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Финансирането на центъра се извършва
със средства от държавния бюджет и приходи
от собствена дейност.“
3. В чл. 5, ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
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„6. предлага на министъра на образованието, младежта и науката проекти на национални
програми за младежки дейности и координира
тяхното изпълнение;“;
б) досегашните т. 6 – 21 стават съответно
т. 7 – 22.
4. В чл. 6:
а) в т. 2 думите „програми, финансирани
от Европейския съюз или от други международни организации“ се заменят с „национални
и международни програми, финансирани от
държавния бюджет, от Европейския съюз или
от други международни организации“;
б) в т. 4 и 5 след думите „финансирани от“
се добавя „държавния бюджет“ и се поставя
запетая.
5. В чл. 7, т. 2 след думата „други“ се добавя „национални и“.
6. В чл. 8 в основния текст след думите
„финансирани от“ се добавя „държавния бюджет“ и се поставя запетая.
7. В чл. 9, т. 3 след думата „други“ се добавя „национални и“.
8. В чл. 10 в основния текст и в т. 1 след
думата „други“ се добавя „национални и
международни“.
9. В чл. 11, ал. 3 думите „дирекция „Управ
ление на проекти, финансирани от оперативни
програми (ОП) и други донорски програми“ се
заменят с „дирекция „Управление на проекти
по национални младежки и други донорски
програми“.
10. В чл. 14:
а) в т. 6 след думата „други“ се добавя
„национални и международни“;
б) в т. 7 след думите „финансирани от“
се добавя „държавния бюджет“ и се поставя
запетая.
11. Член 15а се изменя така:
„Чл. 15а. Дирекция „Управление на проекти
по национални младежки и други донорски
програми“:
1. разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и
координира тяхното изпълнение;
2. приема, оценява и координира изпълнението на проектите по програмите за младежки дейности;
3. прилага и следи за спазването на правилата при изпълнението на проекти по оперативните програми и други донорски програми,
координира работата и оказва методическа
помощ на младежките организации в процеса
на подготовка и изпълнение на проекти по
оперативните програми и други донорски
програми;
4. изготвя справки, анализи, експертни
оценки и становища по подадените проекти;
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5. поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по
текущите договори, както и на получените
средства от Европейската комисия;
6. поддържа информационна система за
управление и база данни в подкрепа на управлението на проектите;
7. дава указания на крайни бенефициенти
за изпълнение на дейности по проектите;
8. осъществява контрол върху изпълнението
на проектите;
9. изпълнява договори с договарящите органи по оперативните програми съгласно чл. 2
от Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2007 г. и други донорски програми;
10. осъществява координация със заинтересуваните институции;
11. поддържа контакти и сътрудничи с
държавните органи и с неправителствени
организации в други държави, както и с
международни организации и институции,
чиято дейност е свързана с реализирането на
младежки проекти;
12. организира семинари, обучения и други
прояви, свързани с управлението на младежки
проекти.“
12. В чл. 16а думите „изпълнителните директори“ се заменят с „директорите“.
13. В приложението думите „дирекция
„Управление на проекти, финансирани от
оперативни програми (ОП) и други донорски
програми“ се заменят с „дирекция „Управление на проекти по национални младежки и
други донорски програми“.
14. Навсякъде в правилника думите „и
спортни“ и „и спортните“ се заличават.
§ 5. В Наредбата за условията и реда за
финансово подпомагане на младежки дейности
и проекти на национално ниво, приета с Постановление № 113 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 51 от 2008 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националният център „Европейски младежки програми
и инициативи“, а след думата „координира“
запетаята и думата „контролира“ се заличават.
2. В чл. 4, ал. 2 думите „Председателят на
Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на образованието,
младежта и науката“.
3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Информацията и документите за
програмите са публични и се предоставят:
1. от дирекция „Управление на проекти по
национални младежки и други донорски програми“ на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“;
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2. чрез интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката, на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ или по
електронна поща.“
4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. По програмите се финансират организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи
младежки дейности.“
5. В чл. 7 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националният център „Европейски младежки програми
и инициативи“.
6. В чл. 8:
а) в основния текст думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Националният център „Европейски младежки
програми и инициативи“;
б) в т. 2 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи“.
7. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „изпълнителния директор на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“;
б) в ал. 3 думите „в два еднообразни екземпляра“ се заменят с „на хартиен“.
8. В чл. 11:
а) в ал. 1:
аа) в т. 5 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи“;
бб) точка 6 се изменя така:
„6. заверено от организацията копие на
документ за открита банкова сметка или финансова идентификация по образец, заверена
от организацията и от обслужващата банка;“;
вв) точка 7 се отменя;
гг) досегашната т. 8 става т. 7 и в нея думите
„председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „изпълнителния
директор на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“;
дд) досегашната т. 9 става т. 8;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“;
бб) точка 1 се отменя;
вв) досегашните т. 2 – 4 стават съответно
т. 1 – 3;
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в) в ал. 3 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи“.
9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Проектите се завеждат с входящ
номер в специален регистър по отделните
програми на дирекция „Управление на проектите по национални младежки и други
донорски програми“ съобразно изискванията
за административно обслужване.“
10. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „Главна дирекция „Политика за младежта“ се заменят с „дирекция
„Управление на проектите по национални
младежки и други донорски програми“, а
думите „и се завеждат в нарочен регистър“
се заличават;
б) в ал. 2 думите „Главният директор“ се
заменят с „Директорът“ и думите „главния
секретар“ се заменят с „изпълнителния директор на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“;
в) в ал. 3 думите „Главна дирекция „Политика за младежта“ се заменят с „дирекция
„Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми“, запетаята и думите „от регионалните експерти на
Държавната агенция за младежта и спорта“
се заличават;
г) в ал. 4 думата „Служителите“ се заменя
с „Експертите“.
11. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се
замен ят с „Изпълнителни ят директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ и думите „за младежки дейности“ се заменят с „по програмите“;
б) в ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „изпълнителния директор на Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“.
12. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „изпълнителният директор на Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“;
б) в ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се
замен ят с „Изпълнителни ят директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“.
13. В чл. 16, ал. 1 след думите „се уведомяват“ се добавя „писмено“.
14. В чл. 17:
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а) в ал. 1 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи“;
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. одобреният проект с приложенията
към него;“;
в) точка 2 се отменя;
г) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 2 и 3.
15. В чл. 18:
а) в ал. 1:
аа) думите „Държавната агенция за младеж
та и спорта мотивирано писмено обяснение“
се заменят с „Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“
мотивирана писмена молба“ и текстът до
края се заличава;
бб) точки 1 и 2 се отменят;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Ако в срок до 15 дни от получаването
на молбата по ал. 1 организацията не получи възражение от страна на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“, се счита, че молбата е приета.
В случай на възражение от страна на Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ организацията се
задължава да използва проекта съобразно
дадените указания.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
16. В чл. 19:
а) в ал. 2 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националният център „Европейски младежки програми
и инициативи“;
б) в ал. 3 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи“.
17. В чл. 20, ал. 1 думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Националният център „Европейски младежки
програми и инициативи“.
18. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Отчетите по чл. 21 се разглеждат от комисия за разглеждане и приемане на
крайни отчети, назначена от изпълнителния
директор. Комисията съставя протокол, като
приема или отхвърля отчетите.
(2) Протоколите по ал. 1 се утвърждават
от изпълнителния директор със заповед.“
19. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Националният център „Европейски младежки програми
и инициативи“;
б) в ал. 2 думите „чл. 18, ал. 1, т. 2“ се
заменят с „чл. 18, ал. 2, изречение второ“ и
думите „Държавната агенция за младежта и
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спорта“ се заменят с „Националния център
„Европейски младежки програми и инициативи“.
20. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „Министърът на образованието,
младежта и науката“.
§ 6. Навсякъде в Постановление № 103 на
Министерския съвет от 2003 г. за одобряване
на Тарифа за таксите, които се събират от
Министерството на образованието и науката
(ДВ, бр. 46 от 2003 г.) думите „министърът на
образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 7. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 162 на
Министерския съвет от 2001 г. за определяне
на диференцирани нормативи за издръжка на
обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от
2005 г. и бр. 49 от 2007 г.) думите „Министърът на образованието и науката“ се заменят
с „Министърът на образованието, младежта
и науката“.
§ 8. В чл. 1, ал. 2 от Постановление № 220
на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по
проблемите на безопасността на движението
по пътищата (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 49 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г. и
бр. 43 и 53 от 2008 г.) думите „заместник-министър на образованието и науката“ се заменят
със „заместник-министър на образованието,
младежта и науката“.
§ 9. В § 7 от заключителните разпоредби
на Постановление № 322 на Министерския
съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1
от 2009 г.; изм., бр. 11 от 2009 г.) думите
„министъра на образованието и науката“
се заменят с „министъра на образованието,
младежта и науката“.
§ 10. Навсякъде в Постановление № 88 на
Министерския съвет от 2000 г. за организацията на ученическото столово хранене (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.)
думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и
науката“ се заменят съответно с „министъра
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на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 11. Навсякъде в Постановление № 103
на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред
българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от
1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и
73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г. и бр. 89 от
2004 г.) думите „министърът на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“,
„министъра на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 12. Навсякъде в Постановление № 228 на
Министерския съвет от 1997 г. за приемане на
граждани на Република Македония за студенти
в държавните висши училища на Република
България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм.,
бр. 72 от 1999 г. и бр. 101 от 2002 г.) думите
„министърът на образованието и науката“,
„министъра на образованието и науката“ и
„Министерството на образованието и науката“
се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра
на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 13. В § 2, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 254
на Министерския съвет 2005 г. за приемане
на Наредба за признаване на професионална
квалификация по медицинска професия и на
специализация в областта на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 82 от 2006 г. и бр. 92 от 2007 г.) думите
„Министерството на образованието и науката“
се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.
§ 14. Навсякъде в Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Списък на средищните училища в Репуб
лика България, определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за
разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 51 от 2009 г.) думите „министърът на
образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
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§ 15. Навсякъде в Постановление № 11 на
Министерския съвет от 2009 г. за разходване
на средствата от резерва за непредвидени и
неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2009 г. (ДВ, бр. 8 от 2009 г.)
думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и
науката“ се заменят съответно с „министъра
на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 16. В чл. 4, ал. 1 от Постановление № 147
на Министерския съвет от 2004 г. за статута на Националната комисия на Република
България за ЮНЕСКО (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 51 и 96 от 2005 г. и
бр. 14 от 2006 г.) думите „заместник-министри на образованието и науката“ се заменят
със „заместник-министри на образованието,
младежта и науката“.
§ 17. В чл. 3, ал. 4, т. 9 от Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2005 г. за
създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията
на престъпността (обн., ДВ, бр. 55 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 45 от 2009 г.) думите „заместник-министър на образованието и науката“ се
заменят със „заместник-министър на образованието, младежта и науката“.
§ 18. В чл. 2, ал. 1 от Постановление
№ 214 на Министерския съвет от 2002 г. за
създаване на Съвет за ограничаване и предот
вратяване на тютюнопушенето в Република
България (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм.,
бр. 78 от 2005 г.) думите „заместник-министър на образованието и науката“ се заменят
със „заместник-министър на образованието,
младежта и науката“.
§ 19. Навсякъде в Постановление № 4 на
Министерския съвет от 2005 г. за създаване
на Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 40 от 2006 г.) думите „министърът на
образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 20. Навсякъде в Постановление № 207 на
Министерския съвет от 1994 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след
завършване на основното образование (обн.,
ДВ, бр. 83 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 63 от
1995 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 15 от 2000 г., бр. 8
от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 11 от 2003 г.
и бр. 31 от 2008 г.) думите „министъра на
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образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят
съответно с „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 21. Навсякъде в Постановление № 90
на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на
студентите, докторантите и специализантите
от държавните висши у чилища и нау чни
организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.;
попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение
№ 7622 на Върховния административен съд от
2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29
от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от
2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г.
и бр. 13 от 2009 г.) думите „министърът на
образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 22. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Постановление № 117 на Министерския съвет от 2009 г. за утвърждаване
на таксите за кандидатстване и за обучение
в държавните висши училища за учебната
2009 – 2010 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г.; изм.,
бр. 71 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В § 1, ал. 1 думите „Министерството
на образованието и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
2. В § 4 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на
образованието, младежта и науката“.
§ 23. Навсякъде в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета
с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55
и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и
70 от 2008 г. и бр. 29 и 43 от 2009 г.), думите
„министърът на образованието и науката“ и
„министъра на образованието и науката“ се
заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“ и „министъра
на образованието, младежта и науката“.
§ 24. Навсякъде в Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на
докторантите, приета с Постановление № 222
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.),
думите „Министерството на образованието
и науката“ се заменят с „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 25. Навсякъде в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във
висшите училища на Република България,
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приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г. и
бр. 47 от 2005 г.), думите „Министърът на
образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят
съответно с „Министърът на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 26. Навсякъде в Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища, приета с
Постановление № 168 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 25 от 2009 г.), думите „министърът на
образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“, „заместник-министър на
образованието и науката“, „Министерството на
образованието и науката“ и „Министерство на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“, „заместник-министър
на образованието, младежта и науката“, „Министерството на образованието, младежта и
науката“ и „Министерство на образованието,
младежта и науката“.
§ 27. Навсякъде в Наредбата за държавните
изисквания към съдържанието на основните
документи, издавани от висшите училища,
приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 10 и 39 от 2009 г.),
думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и
науката“ се заменят съответно с „министъра
на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 28. Навсякъде в Наредбата за единните
държавни изисквания за придобиване на вис
ше образование по специалността „Право“ и
професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския
съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 1996 г.;
Решение № 6795 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 96 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 59 от 2001 г., бр. 117 от 2002 г.
и бр. 69 от 2005 г.), думите „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят
съответно с „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 29. В Наредбата за единните държавни
изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация
„учител“, приета с Постановление № 12 на
Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 9
от 1995 г.; доп., бр. 50 от 1995 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 2 думите „министъра на
науката и образованието“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
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2. В чл. 19 думите „Министърът на науката
и образованието“ се заменят с „Министърът
на образованието, младежта и науката“.
§ 30. В чл. 19, ал. 2 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43,
61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от
2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74
от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 76 от
2002 г., и Решение № 11701 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25
и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от
2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г. и
бр. 1 и 16 от 2009 г.), думите „министъра на
образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
§ 31. Навсякъде в Наредбата за ползване
на студентските общежития и столове, приета
с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 2008 г.), думите
„министъра на образованието и науката“,
„Министерството на образованието и науката“
и „МОН“ се заменят съответно с „министъра
на образованието, младежта и науката“, „Министерството на образованието, младежта и
науката“ и „МОМН“.
§ 32. Навсякъде в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места,
приета с Постановление № 165 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 68 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2005 г., бр. 46 от
2007 г. и бр. 45 от 2009 г.), думите „министъра
на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят
съответно с „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 33. Навсякъде в Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, приета с Постановление № 298
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.
и бр. 14 и 37 от 2006 г.), думите „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието,
младежт а и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството
на образованието, младежта и науката“.
§ 34. Навсякъде в Наредбата за условията
и реда за признаване на правоспособност
в областта на устройственото планиране и
инвестиционното проектиране на лица с
професионална квалификация „архитект“,
съответно „инженер“, придобита в държава –
членка на Европейския съюз, на Европейското
икономическо пространство, в Швейцария
и в трети държави, приета с Постановление
№ 219 на Министерския съвет от 2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от
2006 г.), думите „министъра на образовани-
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ето и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно
с „министъра на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 35. Навсякъде в Правилника за дейността
на Националната агенция за професионално
образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 24 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 94
от 2001 г., бр. 46 от 2003 г. и бр. 61 от 2008 г.),
думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и
науката“ се заменят съответно с „министъра
на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 36. В чл. 3, ал. 1 от Правилника за
организаци ята и дейност та на Съвета за
рег иона лно разви т ие к ъм Министерск и я
съвет и на областните съвети за регионално
развитие, приет с Постановление № 104 на
Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 53 от
1999 г.), думите „министърът на образованието и науката“ се заменят с „министърът на
образованието, младежта и науката“.
§ 37. Навсякъде в Правилника за прилагане
на Закона за физическото възпитание и спорта,
приет с Постановление № 151 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.
и бр. 100 от 2008 г.), думите „министърът на
образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 38. Навсякъде в Устройствения правилник
на Държавната агенция за закрила на детето,
приет с Постановление № 38 на Министерския
съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г.,
бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106 от 2006 г. и бр. 32
от 2008 г.), думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на
образованието, младежта и науката“.
§ 39. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление
№ 226 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 от
2009 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 3, т. 6 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
2. В чл. 6, т. 4 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра
на образованието, младежта и науката“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
11314

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 20
от 24 септември 2009 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4.
„Дребномащабен крайбрежен риболов“ по
Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от
Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4.„Дребномащабен
крайбрежен риболов“ на Приоритетна ос № 1
„Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)
(ОПРСР) на Република България, финансирана
от Европейския фонд по рибарство (ЕФР).
Чл. 2. Безвъзмездна финансова помощ по
мярка 1.4. „Дребномащабен крайбрежен риболов“ се предоставя като премии за рибари и
собственици на риболовни кораби. Подпомагат
се проекти, които допринасят за постигане на
една или повече от целите на мярката:
1. подобряване управлението и контрола
върху условията на достъп до определени
риболовни зони;
2. поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на
рибните продукти;
3. насърчаване на доброволните стъпки,
насочени към намаляване на риболовното
усилие и към съхранението на ресурсите;
4. насърчаване използването на технологични иновации, които не увеличават риболовното усилие;
5. подобряване на професионалните умения
и обучение по безопасност.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на
Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от
26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и
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в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО)
№ 2371/2002, относно трайното опазване и
експлоатацията на рибните ресурси в рамките на Общата политика по рибарство и
аквакултура на ЕС (OВ C 203 E, 27.08.2002,
ст р. 284), Регламент на Комиси ята (ЕО)
№ 26/2004 относно Регистъра на риболовните
кораби на Общността (OВ L 5, 09.01.2004, стр.
25) и Регламент на Съвета (ЕО) № 104/2000
относно общата организация на пазарите на
рибни продукти и продукти от аквакултура
(OВ L 17, 21.01.2000, стр. 22).
Чл. 4. (1) За всяка мярка от приоритетна
ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по
повече от една мярка от Приоритетна ос № 1
с отделни проекти съгласно условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по съответните наредби по ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя за премии на рибари и собственици
на риболовни кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов по следните
сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:
1. сектор 01 – подобряване управлението
и контрола върху условията на достъп до
определени риболовни зони;
2. сектор 02 – поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата
верига на рибните продукти;
3. сектор 03 – подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност.
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение
съгласно глава 7 на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 100 % от размера на изчислените
премии, от които 75 % се осигуряват от ЕФР
и 25 % от държавния бюджет на Република
България.
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(2) Размерът на финансовата помощ се
изчислява съгласно условията и реда, указани
в приложение № 2.
(3) Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 се допуска
само при процедура на ограничен бюджет
по чл. 20.
Чл. 8. Изплащането на безвъзмездната
финансова помощ за проекти по сектори 01
и 02 е еднократно по един проект за целия
програмен период.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда
на тази наредба, в случай че за същия проект
е одобрен за подпомагане и/или е получил
безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на
Европейската общност.
Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица
или еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите,
или юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) За подпомагане по сектори 01 и 02 са
допустими само кандидатите по ал. 1, които
са асоциации на собственици на риболовни
кораби с дължина до 12 м или признати по
реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за рибарството
и аквакултурите (ЗРА) организации на производители на продукти от риболов с кораби
с дължина до 12 м.
(3) За подпомагане по сектор 03 са допустими кандидатите по ал. 1, които са собственици
на риболовни кораби, регистрирани в регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
(4) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. притежават валидно разрешително за
стопански риболов по чл. 17 ЗРА;
2. притежават удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми за годината на кандидатстване в предвидените от ЗРА случаи;
3. нямат изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
4. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към ИАРА и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ
„Земеделие“);
5. едноличните търговци и членовете на
управителните органи на юридическите лица
не са осъждани с влязла в сила присъда за
п рест ъп лени я п ро т ив собст веност та и ли
стопанството, ако са реабилитирани и не са
лишавани от правото да упражняват търговска
дейност или да заемат ръководна, отчетна или
материалноотговорна длъжност;
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6. не са обявени в несъстоятелност или не
са в открито производство по несъстоятелност;
7. не са в производство по ликвидация (с
изключение на ЕТ);
8. вписани са в търговския регистър към
Агенцията по вписванията.
(5) Изискванията по ал. 4, т. 3 – 8 се
прилагат съответно и за лицата, които са
овластени да представляват кандидата и са
вписани в търговския регистър или в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел или
са определени като такива в учредителния
акт, когато тези обстоятелства не подлежат
на вписване.
(6) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които са
били или в момента се намират в процедурата
по възстановяване на отпусната безвъзмездна
финансова помощ, при установено нарушение
на разпоредбите по чл. 30 и 31.
(7) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на асоциации или признати
организации с по-малко от 50 членове.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 11. (1) Проектите по реда на тази наредба
трябва да се отнасят за риболовни кораби с
габаритна дължина до 12 м, регистрирани в
регистъра на риболовните кораби на ИАРА.
(2) Проектите по реда на тази наредба
се реализират на територията на Република
България.
Чл. 12. За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец
съгласно приложение № 1.
Чл. 13. Безвъзмездна финансова помощ за
проекти по сектори 01 и 02 се предоставя само
след изтичане на срока на действие, указан
в заповедта на изпълнителния директор на
ИАРА по чл. 16, в която се определят конкретните условия и сроковете за предоставяне
на безвъзмездната финансова помощ, в съответствие с прилагането на общата политика
по рибарство на Европейския съюз.
Раздел V
Допустими премии
Чл. 14. (1) Допустими за финансиране са
премии по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване, съгласно приложение № 1
и одобрени с договора по чл. 19, ал. 2.
(2) Безвъзмездна финансова помощ, предназначена за постигане целите по чл. 2, се
предоставя:
1. по сектори 01 и 02 – премии за стриктно
изпълнение на условията, посочени в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА
по чл. 16,
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2. по сектор 03 – премии за компенсиране
на загуба на доходи за времето за участие в
следните видове обучения:
а) по безопасност за млади рибари с продължителност не повече от 10 дни;
б) по извършване на отговорен риболов;
в) по използване на нови технологии.
Чл. 15. Изпълнението на условията, посочени в заповедта на изпълнителния директор
на ИАРА по чл. 16 за сектори 01 и 02 и обученията по сектор 03, е допустимо след датата
на подписване на договора по чл. 19, ал. 2.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите
Чл. 16. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) За сектори 01 и 02 заповедта по ал. 1
съдържа конкретните условия и срокове, които
трябва да се спазват за получаване на премия.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема
на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, Министерството на
земеделието и храните и на общодостъпно
място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ)
на ИАРА.
Чл. 17. (1) Кандидатите подават заявление
по образец съгласно приложение № 1 в ТЗ
на ИАРА по място на регистрация на кораба
или по адрес на седалището на признатата
асоциация или организация.
(2) За проекти, за които обстоятелствата
по ал. 1 попадат в териториалния обхват на
повече от едно ТЗ, заявлението се подава в
едно от тях.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата или от упълномощено от
него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване
пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ от ЕФР.
(4) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. представят се в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се
представят за преглед от служител на ИАРА;
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2. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен
на чужд език, той трябва да бъде придружен
с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на
изиск ването за легализация на чуждестранни
публични актове.
(5) При подаване на документите в ИАРА в
присъствието на кандидата се извършва опис
на приложените документи към заявлението
за кандидатстване.
(6) При непълнота на документите съгласно приложение № 1 заявлението се връща
от ИАРА на кандидата за отстраняване на
непълнотите, който може да ги отстрани в
срок 14 дни.
(7) В случаите по ал. 6 заявлението за
кандидатстване в представения вид може да
бъде прието в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от
проверката и изрично изрази желанието си
то да бъде прието.
(8) При приемане на заявлението служителят издава входящ номер на заявлението
за кандидатстване.
Чл. 18. (1) В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване,
в ИАРА:
1. се извършва административна проверка
на представените документи, заявените данни
и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. се одобрява или отхвърля със заповед на
изпълнителния директор на ИАРА заявлението
за кандидатстване на база съответствието на
заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията по
тази наредба и критериите за приоритизация
и оценка на проектите в условия на ограничен
бюджет (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти кандидатът се уведомява писмено, като в срок до 10 работни дни
може да отстрани посочените нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените съгласно
приложение № 1, свързани с одобрението на
заявлението за кандидатстване.
(3) В случай че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган
или институция или е изпратено писмо за
отстраняване на нередовност, срокът по ал. 1
спира да тече до получаване на отговор, но
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не повече от един месец от датата на получаване на искането от съответния орган или
институция.
(4) При установяване на недопустимост
на кандидата или проекта изпълнителният
директор на ИАРА изпраща на кандидата
мотивиран писмен отказ.
(5) Проектите с положителен резултат
от извършените проверки се разглеждат от
експертна комисия за оценка на проектите
(ЕКОП), която се назначава от изпълнителния
директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни експерти.
(7) Експертната комисия за оценка на проектите (ЕКОП) изразява писмено становище
пред изпълнителния директор на ИАРА за
одобрение или отхвърляне на проекта.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА със заповед одобрява/отхвърля проекта
съгласно разпоредбите по чл. 18, за което
уведомява кандидата с мотивирано писмо.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът или упълномощеното от
него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване или неподписване на
договора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
(5) По сектор 03 към договора по ал. 2 се
прилага програма на обучението.
Чл. 20. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи
по одобрените проекти надхвърли 90% от
определения бюджет по мярката, проектите
се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията
на ограничен бюджет по приложение № 3,
приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР,
и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните проекти по реда на ал. 1
с еднакъв брой точки, за които е установен
недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на
заявленията за кандидатстване.
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ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Чл. 21. Безвъзмездната финансова помощ
се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 19, ал. 2.
Чл. 22. (1) При кандидатстване за плащане ползвателят на помощта подава заявка
за плащане (по образец), утвърден от изпълнителния директор на РА, в регионалните
разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по
място на извършване на проекта и прилага
документите съгласно заявка за плащане
(приложение № 4).
(2) Заявката за плащане се подава след изпълнение на всички дейности, но не по-късно
от 15 работни дни след изтичане на срока,
посочен в договора по чл. 19, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се представят
в оригинал, нотариално заверено копие или
копие, заверено от ползвателя на помощта.
В слу чай на представяне на заверени от
ползвателя на помощта копия на документи
техните оригинали се осигуряват за преглед
от служителите на РА.
(4) В РРА – РА се извършва преглед на
документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или негов пълномощник.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен в съответствие с
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 документите се връщат
на ползвателя на помощта заедно с писмено
изложение, от което са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
ползвателят на помощта има право в рамките
на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за
плащане.
(8) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
номер на заявката.
Чл. 23. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с
всички необходими документи, доказващи
изпълнението на дейностите, посочени в договора по чл. 19, ал. 2, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
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2. одобрява или мотивирано отказва със
заповед на изпълнителния директор на РА
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи;
3. изплаща безвъзмездната финансова помощ на ползвателя на помощта;
4. изпраща уведомително писмо на ползвателя на помощта за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 и 2 или непълнота и неяснота в
заявените данни и посочените факти ЦУ на
РА писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от деня
на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности и непълноти и/или
неясноти чрез представяне на допълнителни
и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности – със срока за получаване
на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на
РА може да откаже изплащането на част или
на цялата помощ, когато:
1. при проверките по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2
се установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените дейности;
3. ползвателят на помощта не отстрани
нередностите, непълнотите и пропуските в
срока по чл. 23, ал. 2.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието
и храните.
Чл. 25. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
ползвателят на помощта не може да подаде
друга заявка за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 26. (1) Одобреният проект по сектори
01 и 02 се изпълнява съгласно сроковете,
посочени в заповедта по чл. 16 и съгласно
договора по чл. 19, ал. 2.
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(2) Одобреният проект по сектор 03 се
изпълнява в срок до 12 месеца.
(3) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на сключване на договора
по чл. 19, ал. 2.
Чл. 27. Ползвателят на помощта е отговорен за изпълнението на одобрения проект
съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията по
тази наредба и приложимото национално и
общностно законодателство.
Чл. 28. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази
наредба, на упълномощени представители
на ИАРА, Министерството на земеделието и
храните, РА, Министерството на финансите,
Сметната палата на Република България,
Европейската комисия, Европейската сметна
палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен
одитор, на когото е разрешено да упражнява
своето право на контрол върху документите и
договорните условия на всички ползватели и
техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 29.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, ползвателят на помощта е
длъжен да осигури както преди започване,
така и в хода на изпълнение на проверката на
място целият набор от изискана документация
и информация, свързани с проекта (изискана
преди започването или в процеса на извършване на проверката).
(4) Ползвателят на помощта е длъжен да
оказва пълно съдействие на експертите от
институциите, посочени в ал. 1, както и да
осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 29. (1) Ползвателите са длъжни да
водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като водят отделна аналитична
счетоводна сметка за безвъзмездната помощ,
която са получили от ЕФР за период 5 години,
считано от датата на подписване на договора
по чл. 19, ал. 2.
(2) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 19, ал. 2 ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е
длъжен да съхранява всички оригинални
документи, свързани с проектните дейности,
които се изискват в оригинал при подаване
на заявление за кандидатстване или заявката
за плащане.
Чл. 30. При неспазване на условията по
чл. 26 – 29 вкл. ИАРА, в качеството на управляващ орган на ОПРСР, взема решение
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относно обявяването на получена по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова
помощ за изискуема и се открива процедура
по възстановяване на отпусната безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 31. (1) Служителите на ИАРА осъществяват последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ за срока по чл. 16, ал. 2.
(2) Лицата, които участват в избора, финансирането и контрола на дейностите по
проектите, нямат право да разпространяват
информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 32. С цел осигуряване на публичност
и прозрачност на електронната страница на
ИАРА за всеки проект се публикува следната
информация:
1. име на ползвателя и наименование на
проекта;
2. приоритетна ос, мярка и дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „ А к ва к ул т у ра“ е о т глеж да не т о и л и
култивирането на водни организми с помощ
та на дейности, предназначени да повишат
продукцията на въпросните организми над
естествения капацитет в естествената им
среда; организмите остават собственост на
физическо или юридическо лице през етапа
на отглеждане и култивиране до прибирането
на добива включително.
2. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на член
59 на Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006.
3. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените на ползвателя на помощта.
4. „Дребномащабен крайбрежен риболов“
е риболовът, извършван от риболовни кораби
с габаритна дължина до 12 м, които не са
съоръжени с влачещ риболовен уред.
5. „Кандидат“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
6. „Мярка“ е набор от сектори, насочени
към изпълнение на дадена приоритетна ос.
7. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
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лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на
нейните правомощия на публична власт.
8. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати
с помощта от ЕФР.
9. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
10. „Отговорен риболов“ е система от правила, които регламентират методите и средствата
за улов на риба и други водни организми и
изискванията за тяхното ползване, с цел запазване на устойчивото им развитие.
11. „Ползвател на помощта“ е едноличен
търговец или юридическо лице, което е крайният получател на публична помощ.
12. „Безвъзмездна финансова помощ“ е финансова помощ, предоставяна на кандидатите
под формата на премия.
13. „Премия“ е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на
еднократна субсидия.
14. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен
от група мерки, които са свързани и имат
конкретни измерими цели.
15. „Призната организация“ е организация,
регистрирана по смисъла на Регламент на
Съвета (ЕО) № 104/2000 относно общата организация на пазарите на рибни продукти и
продукти от аквакултура (OВ L 17, 21.01.2000,
стр. 22) или Наредба № 41 от 2006 г. за условията и реда за признаване на организации
на производители на риба и други водни
организми (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
16. „Проект“ е заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“.
17. „Сектор“ е набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
18. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг
на рибни и аквакултурни продукти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1
към чл. 5
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване на българския
риболовин флот

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд по
рибарство

по Мярка 1.4 Дребномащабен крайбрежен риболов

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Част А
Данни за кандидата
1. Име на кандидата и правна форма

(ЕТ, ЕООД, ООД, асоциация, призната организация, други)

2. ЕИК
Трите имена на представляващия ЕТ, ЮЛ, асоциация, призната организация, други

3.

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4. Правен статус на лицето, представляващо ЕТ, ЮЛ, асоциацията, призната организация, други

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

5. Данни за риболовния кораб*

ВЕСТНИК

(съгласно данните от регистрация, * попълва се само по сектор 03 ):

Единен идентификационен номер на риболовния кораб (CFR)
Име на кораба
Външна
маркировка

BG-

Код на пристанището на
регистрация
Възраст на
кораба

Обща дължина в
метри

Тонаж БТ

БРОЙ 79

BGОсновни мощности на
двигателя (kW)

Име на капитана

6. Попълва се при упълномощаване
6.1. Трите

имена на упълномощено лице

Име
6.2. Номер

Презиме

Фамилия

на пълномощното

7. Адрес на кандидата

(адрес на седалището на ЕТ, ЮЛ, асоциация, призната организация, други )

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

8.

Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото)( Моля посочете главното
лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3)

Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

9. Адрес за кореспонденция

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код

БРОЙ 79
Част Б
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Информация за предишно финансиране

10. Предишно финансиране: Получавали ли сте финансово подпомагане
от Европейския фонд по рибарство по друг проект?

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности (№ на проект, мярка, размер на получената
безвъзмездна финансова помощ).

11. Получавали ли сте безвъзмездна помощ от други фондове
за същия проект или за обособена част от него?

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности (От кой фонд, вид на инвестцията, размер на
получената безвъзмездна финансова помощ).

Част В

Кандидатствам за:

12. Допустими сектори:

(Отбележете сектора, за които кандидаствате)

•

Сектор 01 – Подобряване управлението и контрола върху условията на достъп до
определени риболовни зони.

�

•

Сектор 02 - Поощряване на производствената, преработвателната и
маркетинговата верига на рибните продукти.

�

Сектор 03 – Подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност.

�

•

13. Допустими премии, свързани с посочените в т. 12 сектори (Отбележете вида на премията, за
която кандидаствате)

01

Премии за стриктно изпълнение на условията по сектор 01, посочени в заповедта на
Изпълнителния директор на ИАРА:
Посочете номера и дата на издаване на заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, във връзка с която се
кандидатства за премия:
.............................../.......................
Посочете условията, от заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, които членовете на асоциацията на
собственици на риболовни кораби под 12 метра или признатата организация на производители на продукти от риболов с
кораби под 12 метра се задължават да спазват стриктно за срока на действие на заповедта:

�

С Т Р.
02
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Премии за стриктно изпълнение на условията по сектор 02, посочени в заповедта на
Изпълнителния директор на ИАРА, :

�

Посочете номера и дата на издаване на заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, във връзка с която се
кандидатства за премия:
.............................../.......................
Посочете условията, от заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, които членовете на асоциацията на
собственици на риболовни кораби под 12 метра или признатата организация на производители на продукти от риболов с
кораби под 12 метра се задължават да спазват стриктно за срока на действие на заповедта:

03

Премии за компенсиране за загуба на доходи за времето за участие в следните видове
обучения:

�

а. по безопасност за млади рибари, с продължителност не повече от десет дни;

�

б. по извършване на отговорен риболов;

�

в. по използуване на нови технологии;

�

14. Кандидатствам за:
14.1 Размер на премията ____________________ лева, изчислена съгласно приложение №2;
14.2 * Размер на премията за един член ____________________ лева, изчислена съгласно
приложение №2;
14.3 Размер на безвъзмездната финосова помощ ____________________ лева, което
представлява ____________% от общия размер на стойността на проекта;
* попълва се когато кандидаства асоциация на собственици на риболовни кораби под 12 метра или признатата
организация на производители на продукти от риболов с кораби под 12 метра или за обучение екипажа на риболовен
кораб.

15.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.
Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е
регистрирано по ЗДДС или декларация свободен текст в случай, че не е регистрирано;
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД
на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
кандидастване;
Копие от годишна данъчна декларация, заверена от съответната ТД на НАП
Свидетелство за съдимост на представляващо ЕТ, ЮЛ, асоциацията, призната организация,
други;
Удостоверение от съответния окръжен съд, че юридическото лице или едноличния търговец
не са в процедура по ликвидация.
Удостоверение от съответния окръжен съд, че за юридическото лице или едноличния
търговец няма заведено дело за обявяването им в несъстоятелност. (само за лица,
регистрирани по ТЗ).

� да
� да � непр
� да � непр

� да

� да
� да
� да

� да � непр
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ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за
кандидатстване:
по сектори 01 и 02
1

2

3

4

Съдебно решение за регистрация на асоциации на собственици на риболовни кораби под 12
метра или признати организации на производители на продукти от риболов с кораби под 12
метра;
Правилник за организацията и дейността на асоциации на собственици на риболовни кораби
под 12 метра или признати организации на производители на продукти от риболов с кораби
под 12 метра;
Актуален списък с членовете на асоциации на собственици на риболовни кораби под 12
метра или признати организации на производители на продукти от риболов с кораби под 12
метра, по образец;
Декларации от всички членове на асоциацията на собственици на риболовни кораби под 12
метра или признатата организация на производители на продукти от риболов с кораби под 12
метра , че не са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през
последните три години

� да

� да

� да

� да

по сектор 03
1

Програма на обучението, коята да включва следната информация:
обучаваща институция, темата на обучението, брой на дните, брой на часовете, планиран
брой на обучаемите, място на провеждане на обучението.

2

Договор с обучаваща институция.

3

Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА”
”Морска администрация”.
Част Г

� да

� да � непр
� да

Декларации

1

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА.

� да

2

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие".

� да

3

Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността за същата инвестиция.

� да

4

Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други органи.

� да

5

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки
данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на
проекта и всяко предоставяне на финансова помощ.

� да

6

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама финансова
помощ за себе си или за друго лице, подлежа на глоба. Невярна или заблуждаваща
информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще доведе до анулиране
на одобрението и всяка финансова помощ може да бъде оттеглена или възстановена.

� да

7
8

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК, която нося за
деклариране на неверни данни и предоставени документи с невярно съдържание.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване.
Това заявление е подписано от:

Кандидата

Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата

� да
� да

С Т Р.
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Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ,ЕТ, асоциациите, признатите
1.
организации и др.

4.

Вписва ЕИК по Булстат;
Попълват се данните от личната карта на представляващия управител на ЮЛ и ЕТ, асоциациите,
признатите организации и др.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да
предостави заверено от кандидата копие от личната карта на ФЛ или на представляващия
управител на ЮЛ и ЕТ за сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към
проекта .
Попълва се - управител, директор и др.

5.

Попълват се данните от позволителното за плаване на риболовния кораб;

6.

Попълва се само в случаите, само когато документите се подават от упълномощено лице;

2.

3.

7.
8.
9

Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ и ЕТ, асоциациите, признатите
организации и др.;
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт само ако е
различно от посоченото в т.3.
Попълва се адреса за кореспонденция, само ако е различен от посочения в т.7.

ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
10. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
11.
обособена част от него.
ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
12. Отбележете сектора, в който кандидатствате
Отбележете премията, за която кандитатствате. Посочете номера и дата на издаване на заповедта на
Изпълнителния директор на ИАРА, във връзка с която се кандидатства за премия и условията, от
заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, които членовете на асоциацията на собственици на
риболовни кораби под 12 метра или признатата организация на производители на продукти от риболов
с кораби под 12 метра се задължават да спазват стриктно за срока на дейдствие на заповедта.
14. Посочва се размера на премията за които кандидатствате;
13.

14.1.

Впишете размера на премията изчислена съгласно приложение №2, в лева;

14.2.

Впишете размера на премията за един член, изчислена съгласно приложение №2, в лева;

14.3.

Впишете размера на премията в лева и изчислена в преценти.

V. В част В, т. 15, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
1. Документът е задължителен.
2.

Документът е задължителен.

3.

Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал, само когато заявлението не се подава
лично от кандидата

4.

Документът не е задължителен, представя се само когато кандидата е регистриран по ЗДДС.

5.

Документът е задължителени се предоставя в оригинал.

6.

Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът не е задължителен, представя се само когато кандидата е регистриран по ТЗ.

7.
8.
9.

VІ. В част В, т. 15, ІІ, по сектори 03.
1. Документа е задължителен
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал, само когато заявлението не се подава
2.
лично от кандидата
3.

Документа е задължителен

VІІ. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
VІІІ. Заявлението за кандидатстване, се подписва и подпечатва в присъствието на служител на ИАРА,
като при подписването се поставя и дата.
ІХ. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
Х. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
на заявлението за кандидатстване.
ХІ. Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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Списък с членовете на асоциации на собственици на риболовни кораби с дължина до 12 m и признати организации на
производители на продукти от риболов с кораби под 12 m към ................................. (дата)
№ Име, презиме, фамилия на
собственика на риболовен
кораб

CFR номер на
риболовния кораб

Външна
маркировка
на риболовния
кораб

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
Методика за определяне на размера на премиите по мярка 1.4. „Дребномащабен крайбрежен
риболов“ на Приоритетна ос № 1 „Мерки за
приспособяване на българския риболовен флот“,
установена с Документа за определяне на премиите
по Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (2007–2013)
1. Изчисление на размера на премията за
сектори 01 „Подобряване на управлението и контрола върху условията на достъп до определени
риболовни зони“ и 02 „Поощряване организацията
на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти“.
Първа стъпка:
Изчислението на размера на премията за един
член на призната организация се извършва по
формула (1):
(1) Pam = Wna * Dy,
където:
Рam е размер на премията за един член на
призната организация, лв.;
Wna – средна стойност на Wn за двата вида
риби по таблица 1 в зависимост от дължината на
риболовния кораб, лв./ден;
Dy – брой календарни дни в годината на подаване на заявление за кандидатстване, дни.
Таблица 1. Определяне на среден дневен нетен
доход на собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в Черно море:
Калкан

Цаца

лв./ден

лв./ден

Кораби до 12 м

18,80

2,90

Кораби над 12 м

9,00

7,50

Възможните стойности за Dy са 365 или 366
в зависимост от това, дали годината, когато се
прави изчислението, не e или е високосна.
За 2008 г.: Dy е 366 дни;
Wna за риболовни кораби с дължина до 12 метра – 10,80 лв./ден.
Изчисленият по формула (1) размер на премията
за 2008 г. е 3993,00 лв.
Втора стъпка:
Изчислението на окончателния размер на
премията за призната организация се извършва
по формула (2):
(2) Рa= Pam * Na,
където:

Обща дължина Дата на приемане
на риболовния
в асоциацията
кораб
(метри)

Подпис

Р a е размер на премията за една призната
организация, лв.;
Pam – размер на премията за един член на призната организация, изчислен по формула (1), лв.;
Na – брой на членовете на признатата организация, брой.
2. Изчисление на размера на премията за сектор 03 „Подобряване професионалните умения и
обучение по безопасност“.
2.1. Изчисляването на премиите за собствениците на риболовни кораби.
Първа стъпка:
Размерът на индивидуалната премия за кораб,
която се предоставя на корабособственика, се
определя съобразно таблица 1 в зависимост от
дължината на риболовния кораб и вида риба,
за които е в действие забрана или ограничение
за улов.
Втора стъпка:
Окончателно изчисление на размера на премията, използва се формула (3).
(3) РE= Wna * DE,
където:
РE е размер на премията за времето на обучение, лв.;
Wna – средна стойност на двата вида риби по
таблица 3 в зависимост от дължината на риболовния кораб, лв./ден;
Wna за 2008 г. е, както следва:
– за риболовни кораби с дължина до 12 метра
– 10,80 лв./ден;
– за риболовни кораби с дължина над 12 метра – 8,20 лв./ден;
DE – продължителност на обучението, дни.
2.2. Изчисляване на премиите за членовете на
екипажа на риболовни кораби.
При изчисляване на компенсацията за членове
на екипажа на риболовния кораб се използват
ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който се изплаща
компенсацията, като се използва формула (4).
(4) Рem= Wm * Dem,
където:
Рem e размер на премията за член на екипажа
на риболовен кораб за времето на обучение, лв.;
W m – дневна ставка за минимална работна
заплата за страната, валидна за периода, за който
се изплаща компенсацията, лв./ден;
Dem – продължителност на обучението, дни.
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Приложение № 3
към чл. 18, ал. 1, буква „а“
Критерии за приоритизация и оценка на проек
тите в условия на ограничен бюджет, приети от
Комитета за наблюдение на ОПРСР
Приоритет за избор на про
ектите ще бъде даван в след
ната последователност

Коефициент на точките
за оценка

1

2

1. Поощряване организацията
на производствената, прера
ботвателната и маркетинго
вата верига на рибните про
дукти

*1

2. Подобряване професионал
ните умения и обучение по
безопасност

*0,8

ВЕСТНИК
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1

2

техники, надхвърлящи регла
ментираните изисквания в
законодателството на Общ
ността, или иновации за за
щита на риболовните уреди и
уловите от хищници), които
не повишават риболовното
усилие

*0,5

4. Други операции;

*0,4

Точки за оценка:
1. над 150 членове – 100 точ
ки
2. от 100 до 150 членове в асо
циацията или организацията на
производителите – 50 точки
3. от 50 до 100 членове в асо
циацията или организация
та на производителите – 20
точки

3. Насърчаване използването
на технологични иновации
(по селективни риболовни

Максимален брой точки 100

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 1.4 - Дребномащабен крайбрежен риболов
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура", сектор Оторизация на плащанията
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от ползвателя - ЮЛ/ЕТ
Наименование на ползвателя ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________________
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________ Седалище и адрес на управление:____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________
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Попълва се от законния представител на ползвателя - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на ползвателя физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________________
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: _____________________________________
Постоянен адрес:__________________________________________________________________________________________

_____________________ телефон__________________факс_________________________E-mail ___________________
Информация за банковата сметка на ползвателя
IBAN: _______________________ Банков код (BIC): _____________________________________________________________
Банка: ___________________________________Банков клон______________________________________________________
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от ползвателя/
Име: ________________________ Презиме: _____________________ Фамилия:______________________________________
Лична карта №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ____________________________________________
Пълномощно №: ____________________/ дата: _____________________________________________
Регистрация на риболовния кораб__________________________________ Пристанище град/село

_______________________________________

Област

Община
Регистрационен номер на кораба:

Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ____________________________ лева.

МЯРКА 1.4 - Дребномащабен крайбрежен риболов
Допустими сектори:

� Да

Сектор 01- Подобряване управлението и контрола върху условията на достъп до определени риболовни зони
Сектор 02 - Поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти

� Да

Сектор 03 - Подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност

� Да

Допустими разходи, свързани с посочените допустими сектори:
1. Премии за стриктно изпълнение на условията по сектор 01, посочени в заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА.

� Да

2. Премии за стриктно изпълнение на условията по сектор 02, посочени в заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА.

� Да

3. Премии за компенсиране за загуба на доходи за времето за участие в следните видове обучения:
а) по безопасност за млади рибари, с продължителност не повече от десет дни;
б) по извършване на отговорен риболов;
в) по използуване на нови технологии;

� Да
� Да
� Да

A. Общи документи:
1. Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка за плащане.
2. Копие от документ за самоличност на ползвателя на помощта.
3.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от ползвателя
на помощта.

� Да
� Да
� Да

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от съответната
4. Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на месеца,
предхождащ датата на кандидастване.

� Да

Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че ползвателят не е обявен в несъстоятелност или
5. не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на
подаване на заявката за плащане (за ЮЛ)

� Да

� Непр.
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Б. Специфични документи:
Сектор 01: Подобряване управлението и контрола върху условията на достъп до определени
риболовни зони

� Да

� Непр.

Сектор 02: Поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните
продукти

� Да

� Непр.

1.

Заповед на министърът на земеделието и храните за признаване браншовата организация или на
асоциацията.

� Да
� Да

2. Вътрешен правилник на организацията за дейността и.

� Да

3. Докумунт за собственост на риболовния кораб.

� Да

4. Регистрация на риболовен кораб под 12 метра в регистъра на ИАРА.

� Да

5. Копие от разрешително за стопански риболов за съответната календарна година.
6.

Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за
съответната календарна година.

� Да

7.

Актуален списък на членовете на асоциацията или браншовата организация към месеца на подаване на
заявка за плащане.

� Да

Сектор 03: Подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност

� Да

1. Регистрация на риболовен кораб в регистъра на ИАРА.

� Да
� Да

3. Докумунт за собственост на риболовния кораб.

� Да

2. Копие от разрешително за стопански риболов за съответната календарна година.
3.

Декларация от обучаващата организация, съдържаща списък на всички курсисти/ участници в
обучението, продължителност на обучението и темата на обучението.

� Да

4. Удостоверения за завършено обучение на всеки курсист / участник в обучението.
5.

� Да

Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за
съответната календарна година.

� Да

В. Декларации:
1 Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността.

� Да

2 Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ "Земеделие".

� Да

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки данни за
3 успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на проекта и всяко
предоставяне на финансова помощ.

� Да

4 Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

5 Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово подпомагане по мярката.

� Да

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата Заявка за
6 плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за предоставяне на помощ по мярка,
съфинансирана от ЕС.

� Да

В случай че ползвателят предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна отговорност съгласно
разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай , че ползвателят представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от предоставяне на
безвъзмездно финасово подпомагане по ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Ползвателят ще бъде изключен от
подпомагане за годината, в която е било открито нарушението и следващата финансова година по ЕФР.

Име на ползвателя/упълномощено лице

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за плащане

подпис и печат

Име на старши / гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за плащане

подпис и печат

11258

� Непр.
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НАРЕДБА № 21

от 24 септември 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на без
възмездна финансова помощ по мярка 1.1.
„Публична помощ за постоянно прекратяване
на риболовни дейности“ по Приоритетна ос
№ 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ по Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на Репуб
лика България, финансирана от Европейския
фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 1.1. „Публична
помощ за постоянно прекратяване на риболов
ни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки
за приспособяване на българския риболовен
флот“ по Оперативната програма за разви
тие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) на
Република България (ОПРСР), финансирана
от Европейския фонд по рибарство (ЕФР).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допри
насят за постигане целта на мярката: приспо
собяване риболовното усилие на българския
риболовен флот в съответствие с наличните
и достъпни ресурси и съобразно капацитета
на риболовния флот.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223),
публикуван на български език в Специално
издание 2007 г. на Официален вестник, глава
04 – Рибарство, том 09, стр. 224, и на Регла
мент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26
март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за опре
деляне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и
Регламент на Съвета (ЕО) № 2371/2002 от
носно трайното опазване и експлоатацията
на рибните ресурси в рамките на Общата
политика по рибарство и аквакултура на ЕС
(OВ, 27.08.2002, C 203 E).
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос № 1 „Мерки за приспособяване на бъл
гарския риболовен флот“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателното плащане
по предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомага
не могат да кандидатстват едновременно по
повече от една мярка от Приоритетна ос № 1
с отделни проекти съгласно условията и реда
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за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по съответните наредби за прилагане
на ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗ
ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ
сe предоставя за премии на собственици
на риболовни кораби по следните сектори,
посочени в заявлението за кандидатстване
съгласно приложение № 1:
1. сектор 01: Нарязване на риболовния
кораб за скрап;
2. сектор 02: Пренасочване на риболовния
кораб за извършване на дейности, различни
от риболов:
дейност 1: пренасочване на риболовния
кораб за нуждите на туризма;
дейност 2: пренасочване на риболовния
кораб за създаване на кораб-музей;
дейност 3: пренасочване на риболовния
кораб за целите на обучение;
3. сектор 03: пренасочване на риболовния
кораб за създаване на изкуствени рифове.
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение,
посочено в глава 7 на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 100 % от размера на изчислените
премии, от които 75 % се осигуряват от ЕФР
и 25 % от държавния бюджет на Република
България.
(2) За публична помощ, отпускана в случай
на планове за приспособяване на риболовно
то усилие, когато те са част от планове за
възстановяване на запасите, 85 % от размера
на премията са принос от ЕФР и 15 % – от
държавния бюджет на Република България.
Чл. 8. Размерът на публична помощ за
постоянно прекратяване на риболовните дей
ности се установява, като се взема предвид
най-благоприятната стойност на база въз
растта и тонажа на кораба, изразена в бруто
тонаж (GT).
Чл. 9. (1) Размерът на финансовата помощ
се изчислява съгласно реда и условията, ука
зани в приложение № 2.
(2) Намаляване на размера на безвъзмезд
ната финансова помощ по ал. 1 се допуска
само при процедура на ограничен бюджет
по чл. 25.
Чл. 10. Изплащането на безвъзмездната
финансова помощ е еднократно за един ри
боловен кораб за целия програмен период.
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Чл. 11. Кандидатът не се подпомага по
реда на тази наредба, в случай че за същата
компенсация е одобрен за подпомагане и/или
е получил безвъзмездна финансова помощ от
националния бюджет и/или от други програми
на Общността.
Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 12. (1) За безвъзмездна финансова по
мощ могат да кандидатстват собственици на
риболовни кораби, регистрирани в регистъра
на риболовните кораби на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са
юридически лица или еднолични търговци
(ЕТ), регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите.
(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
при условие че:
1. не са обявени в несъстоятелност или са
в открито производство по несъстоятелност;
2. нямат изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
3. нямат изискуеми и ликвидни задълже
ния към ИАРА и Държавен фонд „Земеделие“
(ДФЗ);
4. едноличните т ърговци, т ърговск ите
управители и членовете на управителните
органи на юридическите лица не са осъжда
ни с влязла в сила присъда за престъпления
против собствеността, стопанството, освен
ако не са реабилитирани и не са лишавани
от правото да упражняват търговска дейност
или да заемат ръководна, отчетна или мате
риалноотговорна длъжност;
5. не са в производство по ликвидация (с
изключение на еднолични търговци);
6. юридическите лица и ЕТ са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията;
7. притежават валидно разрешително за
стопански риболов по чл. 17 от Закона за
рибарството и аквакултурите (ЗРА);
8. притежават удостоверение за придоби
то право за усвояване на ресурс от риба и
други водни организми в предвидените от
ЗРА случаи.
(4) Изисквани ята по ал. 3, т. 1 – 6 се
прилагат съответно и за лицата, които са
овластени да представляват кандидата и са
вписани в търговския регистър или са опреде
лени като такива в учредителния акт, когато
тези обстоятелства не подлежат на вписване.
Чл. 13. Не се предоставя безвъзмездна фи
нансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в
процедура по възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен
проект;
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2. са представили документи с невярно
съдържание при осигуряване на информация,
поискана от ИАРА или не предоставят тази
информация.
Чл. 14. За всеки проект кандидатите пред
ставят заявление за кандидатстване по образец
съгласно приложение № 1.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 15. Подпомагат се проекти, които до
принасят за изпълнение на целта на мярката,
посочена в чл. 2.
Чл. 16. (1) Публичната помощ се предос
тавя на собственици на риболовни кораби,
засегнати от плановете за приспособяването
на риболовното усилие, когато те са част от:
1. планове за възстановяване на запасите
съгласно член 5 на Регламент на Съвета (EО)
№ 2371/2002;
2. неотложни мерки съгласно членове 7 и
8 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
3. неподновяване на риболовно споразуме
ние между Общността и трета държава или
чувствително намаляване на риболовните
възможности в резултат на международни
или други споразумения;
4. планове за управление съгласно член 6
на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
5. мерки съгласно членове 9 и 10 на Регла
мент на Съвета (EО) № 2371/2002;
6. национа лни схеми за изва ж дане от
експлоатация на риболовни кораби от флота
като част от задълженията, залегнали в чле
нове 11 до 16 на Регламент на Съвета (EО)
№ 2371/2002 относно приспособяването ка
пацитета на риболовния флот на Общността.
(2) Мерките за приспособяване на българ
ския риболовен флот се прилагат в рамките
на план (планове) за приспособяване на
риболовното усилие и последващо приемане
на консервационни мерки по отношение на
запасите от риба в Черно море (цаца, калкан
и други).
(3) Постоянното прекратяване на риболовни
дейности се прилага под формата на нацио
нални схеми за изваждане от експлоатация на
риболовни кораби, като периодът на тяхното
прилагане не трябва да надвишава 24 месеца
от влизането им в сила.
Чл. 17. Изпълнителната агенция по рибар
ство и аквакултури изготвя план (планове)
за приспособяване на риболовното усилие,
който/които се одобрява/т от министъра на
земеделието и храните.
Чл. 18. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя за риболовни кораби, които:
1. са на възраст не по-малка от 10 години;
2. са регистрирани като действащи такива
за последните две години;
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3. са у пра ж н ява ли риболовна дейност
най-малко 50 дни годишно за последните
две години;
4. не са били подпомагани и/или субсидирани за модернизация по линията на друга
финансова помощ или по реда на чл. 11 за
последните 5 години.
(2) Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в
акваторията на Черно море и плаващи под
български флаг.
Чл. 19. (1) За да бъде изплатена премия на
собственика на риболовен кораб, оригиналът
на разрешителното за стопански риболов на
риболовния кораб трябва да бъде предадено в
ТЗ на ИАРА и регистрацията на риболовния
кораб трябва да бъде заличена от регистъра
на риболовните кораби.
(2) За да бъде изплатена премия на собственика на риболовен кораб, собствеността
върху кораба трябва да бъде прехвърлена на
компания, основана на принципа на публично-частно партньорство, или на ИАРА.
(3) Изключение от ал. 2 е пренасочването
на риболовния кораб за туристически дейности
и кораб-музей по сектор 02, като неговият
собственик е длъжен да демонтира всички
риболовни уреди на борда.
Раздел V
Допустими премии
Чл. 20. Допустими за финансиране са
премиите по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване, съгласно приложение № 1
след подписването на договора по чл. 24, ал. 2.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите
Чл. 21. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява при
влезли в сила национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби
по чл. 16, ал. 3.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема
на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА и на общодостъпно
място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ)
на ИАРА.
Чл. 22. (1) Кандидатите подават заявление
по образец съгласно приложение № 1 в ТЗ на
ИАРА по място на регистрация на кораба.
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(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата или от упълномощено от
него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване
пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ от ЕФР.
(3) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. представят се в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се
представят за преглед от служител на ИАРА;
2. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен
на чужд език, той трябва да бъде придружен
с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на
изиск ването за легализация на чуждестранни
публични актове.
(4) При подаване на документите в ИАРА в
присъствието на кандидата се извършва опис
на приложените документи към заявлението
за кандидатстване.
(5) При непълнота на документите съгласно
приложение № 1 ИАРА връща заявлението на
кандидата за отстраняване на непълнотите,
който може да ги отстрани в срок 14 дни.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за
кандидатстване в представения вид може да
бъде прието в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от
проверката и изрично изрази желанието си
то да бъде прието.
(7) При приемане на заявлението служителят издава входящ номер на заявлението
за кандидатстване.
Чл. 23. (1) В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване
ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля със заповед на
изпълнителния директор на ИАРА заявлението
за кандидатстване на база съответствието на
заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията по
тази наредба и критериите за приоритизация
и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет (приложение № 3), приети от
Комитета за наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
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(2) В случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти ИАРА писмено
уведомява кандидата, който в срок до 10
работни дни може да отстрани посочените
нередовности, непълноти или неясноти чрез
представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи извън
посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) В случай, че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган
или институция или е изпратено писмо за
отстраняване на нередовност, срокът по ал. 1
спира да тече до получаване на отговор, но
не повече от един месец от датата на получаване на искането от съответния орган или
институция.
(4) При установяване на недопустимост
на кандидата или проекта изпълнителният
директор на ИАРА изпраща на кандидата
мотивиран писмен отказ.
(5) Проектите с положителен резултат
от извършените проверки се разглеждат от
експертна комисия за оценка на проектите
(ЕКОП), която се назначава от изпълнителния
директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни експерти.
(7) Експертната комисия за оценка на
проектите изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА със заповед одобрява/отхвърля проекта
съгласно разпоредбите по чл. 23, за което
писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение
на проекта кандидатът или упълномощено
от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на
договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване или неподписване на
договора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 25. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи
по одобрените проекти надхвърли 90% от
определения бюджет по мярката, проектите
се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

на ограничен бюджет по приложение № 3,
приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР,
и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните проекти по реда на ал. 1
с еднакъв брой точки, за които е установен
недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на
заявленията за кандидатстване.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИТЕ
Чл. 26. Безвъзмездната финансова помощ
се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 24, ал. 2.
Чл. 27. (1) При кандидатстване за плащане ползвателят на помощта подава заявка
за плащане (по образец) в регионалните
разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по
място на регистрация на кораба и прилага
документите съгласно заявка за плащане
(приложение № 4).
(2) Заявката за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но
не по-късно от 15 работни дни след изтичане
на срока, посочен в договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се представят
в оригинал, нотариално заверено копие или
копие, заверено от ползвателя на помощта.
В слу чай на представяне на заверени от
ползвателя на помощта копия на документи
техните оригинали се осигуряват за преглед
от служителите на РА.
(4) Регионалните разплащателни агенции на
Разплащателната агенция извършват преглед
на документите по ал. 1 в присъствието на
ползвателя на помощта или пълномощник на
ползвателя на помощта.
(5) Документите по ал. 1 се представят
на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен в съответствие с
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА връща документите
на ползвателя на помощта заедно с писмено
изложение, от което са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
ползвателят на помощта има право в рамките
на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за
плащане.
(8) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
номер на заявката.
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Чл. 28. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с
всички необходими документи, доказващи
изпълнението на дейностите, посочени договора по чл. 24, ал. 2, в РА:
1. се извършват административни проверки
на представените документи, заявените данни
и други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. се назначава извършването на проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със
заповед на изпълнителния директор на РА
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи;
4. се изплаща безвъзмездната финансова
помощ на ползвателя на помощта;
5. се изпраща уведомително писмо на ползвателя на помощта за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 и 2 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ЦУ на РА
писмено уведомява ползвателя на помощта,
който в срок до 10 работни дни от деня на
уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи, извън посочените в заявката за
плащане съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, този срок се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на
РА може да откаже изплащането на част или
на цялата помощ, когато:
1. при проверките по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2
се установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти;
2. се установи несъответствие между одобрените и фактически извършените дейности;
3. ползвателят на помощта не отстрани
нередовностите, непълнотите и пропуските
в срока по чл. 28, ал. 2.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието
и храните.
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Чл. 30. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
ползвателят на помощта не може да подаде
друга заявка за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 31. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 12 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на сключване на договора
по чл. 24, ал. 2.
Чл. 32. Ползвателят на помощта е отговорен за изпълнението на одобрения проект
съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията по тази
наредба, както и приложимото национално
и общностно законодателство.
Чл. 33. Най-късно до края на изпълнението
на проекта ползвателят на помощта трябва да
отговаря на всички задължителни изисквания,
отнасящи се до изпълнението на одобрените
дейности по проекта.
Чл. 34. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 24, ал. 2 ползвателят на безвъзмездната финансова помощ
е длъжен да съхранява всички оригинални
документи, свързани с проектните дейности,
които се изискват в оригинал при подаване
на заявление за кандидатстване или заявката
за плащане.
Чл. 35. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази
наредба, на упълномощени представители
на ИАРА, Министерството на земеделието и
храните, РА, Министерството на финансите,
Сметната палата на Република България,
Европейската комисия, Европейската сметна
палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен
одитор, на когото е разрешено да упражнява
своето право на контрол върху документите и
договорните условия на всички ползватели и
техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 34.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, ползвателят на помощта е
длъжен да осигури както преди започване,
така и в хода на изпълнение на проверката на
място целия набор от изискана документация
и информация, свързани с проекта (изискана
преди започването или в процеса на извършване на проверката).

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

(4) Ползвателят на помощта е длъжен да
оказва пълно съдействие на експертите от
институциите, посочени в ал. 1, и да осигури достъп до местата, където се изпълнява
проектът.
Чл. 36. Ползвателите са длъжни да водят
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като водят отделна аналитична
счетоводна сметка за безвъзмездната помощ,
получена от ЕФР за период 5 години, считано от датата на подписване на договора по
чл. 24, ал. 2.
Чл. 37. При неспазване на условията по
чл. 34 – 36 вкл. ИАРА в качеството на управляващ орган на ОПРСР взема решение
относно обявяването на получена по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова
помощ за изискуема и се открива процедура
по възстановяване на отпусната безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 38. (1) Служителите на ИАРА осъществяват последващ контрол върху целевото
използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 34.
(2) Лицата, които участват в избора, финансирането и контрола на проекта, нямат
право да разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването
на тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 39. С цел осигуряване на публичност
и прозрачност ИАРА публикува на електронната си страница следната информация за
всеки проект:
1. име на ползвателя и наименование на
проекта;
2. приоритетна ос, мярка и дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати
с помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите
в дадена оперативна програма, съставен от
група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени
към изпълнение на дадена приоритетна ос.
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5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е физическо лице, едноличен
търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната
финансова помощ.
7. „Ползвател на помощта“ е физическо
лице, едноличен търговец или юридическо
лице, което е крайният получател на публична помощ.
8. „Допустими за финансиране разходи“
е общата сума от всички плащания за одобрените на ползвателя на помощта дейности.
9. „Безвъзмездна финансова помощ“ е финансова помощ, предоставяна на кандидатите
под формата на премия.
10. „Премия“ и „публична помощ“ е финансова помощ, предоставяна на кандидатите
под формата на еднократна субсидия.
11. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“.
12. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на
нейните правомощия на публична власт.
13. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на
член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007
на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури и на
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1
към чл. 5
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване българския риболовен флот

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд по
рибарство

`

по Мярка 1.1.

Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правна форма (ЕТ, ООД, ЕООД и др.)

2.

ЕИК по Булстат

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата (ЮЛ, ЕТ и др.)

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

5.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата (ЮЛ, ЕТ и др.)

Данни за риболовния кораб (съгласно данните от регистрацията )
Единен идентификационен номер на риболовен кораб (CFR)

B G -

Име на кораба
Външна
маркировка
Тонаж
в БT
Име на
капитана

Обща дължина
в метри

Код на пристанището
на регистрация
Възраст
на кораба

B G Основни мощности
на двигателя (kW)
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6. Попълва се при упълномощаване
6.1. Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

6.2. Номер на пълномощно

7.

Седалище

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

8.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща
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Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото)( Моля
посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или
т.6 )

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
10. Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

11. Информация за банковата сметка на кандидата
11.1. Име и адрес на банката

11.2. Номер на сметка

11.3. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране:
12.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд по рибарство по друг проект?

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

13.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми? Да
за същия проект или за обособена част от него?
Ако “Да”, моля да посочите подробности.

Не

С Т Р.
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Кандидатствам за:

Допустими сектори и дейности (Отбележете сектора, за който кандидаствате)
�

Сектор 01 – Нарязване на риболовния кораб за скрап

Сектор 02 – Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности,
различни от риболов

�
�

Дейност 1: Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма
Дейност 2: Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей
Дейност 3: Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение

Сектор 03 – Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени
рифове

�

15. Кандидатствам за финансово подпомагане за сумата от ________________________ лева,
съгласно Приложение № 2 към Чл. 9, ал. 1.
15.1 Размер на безвъзмездната финосова помощ ____________________ лева, което
представлява ____________% от общия размер на стойността на проекта.

16.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично
от кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.
2. Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ.
1.

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
3.
регистриран по ЗДДС или декларация (по образец) в случай, че не е регистриран.
Свидетелство за съдимост на представителя на юридическото лице
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
5.
(ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
кандидатстване.
4.

Копие от позволително за плаване и/или Акт за националност за риболовните кораби с
тонаж над 40 БТ, издавани от ИА ”Морска администрация”.
Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА”
7.
”Морска администрация”.

6.

� да � непр
� да
� да � непр
� да

� да

� да � непр

� да � непр

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за
кандидатстване:
Документ, свързан с изплащането на премия по Сектор 01 и Сектор 03
Документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб на компания,
11.
основана на принципа на публично-частно партньорство или на ИАРА.
III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:
1.
2.
3.
4.
5.

� да � непр

� да � непр
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Декларации

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА
Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие"
3 Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността за същата дейност
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
4. оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по вашия проект и от други
държавни органи.
Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки
данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми,
5.
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.
1

� да

2

� да

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на глоба. Невярна или
6. заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще
доведе до анулиране на одобрението и всяка финансова помощ може да бъде оттеглена
или възстановена.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК, която нося за
7.
деклариране на неверни данни и предоставени документи с невярно съдържание.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
8.
кандидатстване

� да
� да

� да

� да

� да
� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ. Едноличните търговци вписват
1.
данните си съгласно документите за регистрация.
2. Вписва ЕИК по Булстат.
Попълват се данните от личната карта на представляващия управител на ЮЛ и ЕТ.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави
3.
заверено от кандидата копие от личната карта на ФЛ или на представляващия управител на ЮЛ
и ЕТ за сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта.
4. Попълва се например - управител, директор и др.
5. Попълват се данните от позволителното за плаване на риболовния кораб.
6. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ и ЕТ.
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ и ЕТ.
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт.
Попълва се адреса за кореспонденция.
Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
В част Б се попълва следната информация за проектите:
12. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
13.
обособена част от него.
7.
8.
9.
10.
11.

III. В част В се попълва следната информация за разходите, за които кандидатствате:
14. Отбележете сектора, в който кандидатствате
Посочва се размерът на премията за които кандидатствате, изчислена съгласно приложение №2, в
15.
лева.
16. Посочва се размерът на премията в лева и изчислена в проценти.

С Т Р. В5 част
0
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
БРОЙ 79
В, т. 16, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи,
IV.

като:
В част В, т. 16, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи,
IV. Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава
1. като:
лично от кандидата
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава
2.
1. Документът е задължителен.
лично от кандидата
3.
е задължителен само когато кандидатът е регистриран по ЗДДС.
2. Документът
Документът не
е задължителен.
4. Документът е задължителен.
3. Документът не е задължителен само когато кандидатът е регистриран по ЗДДС.
5. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
4. Документът е задължителен.
6. Документът е задължителен за кораби с тонаж над 40 бруто тона.
5. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
7. Документът е задължителен.
6. Документът е задължителен за кораби с тонаж над 40 бруто тона.
В част В, т. 16, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
7. Документът е задължителен.
преценка се отнасят до проекта, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да
V. В част В, т. 16, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
преценка се отнасят до проекта, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да
V. кандидатстване.
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
VI. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
кандидатстване.
Заявлението за кандидатстване се подписва и подпечатва в присъствието на служител на
VI. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
VII.
ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
Заявлението за кандидатстване се подписва и подпечатва в присъствието на служител на
VIII.
VII. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при
VIII. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
IX.
подаване
на заявлението
за кандидатстване.
Документите,
на които се изисква
копие, следва да бъдат представени и в оригинал при
IX. Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
X. подаване на заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
X.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
Пазете копие от това заявление и приложените документи.
Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
Метод за определяне размера на премиите
Определянето на премията се извършва на
две стъпки по следната методика:
Първа стъпка:
По таблица 1 за всеки отделен кораб, за кой
то се кандидатства, се определя горната граница
(лимит) на размера на премията в евро, на база
неговия брутотонаж (GT).
Таблица 1. Изчисляване на индивидуалния
лимит на премиите, предоставяни на собственици
на риболовни кораби за постоянно прекратяване
на риболовни дейности:
Категория на риболовния
кораб по тонаж (GT)

Евро

0<10

11 000 х GT + 2000

10<25

5 000 х GT + 62 000

25<100

4 200 х GT + 82 000

100<300

2 700 х GT + 232 000

300<500

2 200 х GT + 382 000

500 и повече

1 200 х GT + 882 000

Втора стъпка:
Окончателният размер на премията се изчислява
като резултатът, получен от таблица 1, се редуцира
по таблица 2 в зависимост от възрастта на кораба.
Таблица 2. Формули за окончателно изчисле
ние на премиите, предоставяни на собственици
на риболовни кораби за постоянно прекратяване
на риболовни дейности в Черно море.
1

– за риболовни кораби на възраст от 10 до 15
години: стойността по таблица 1 се редуцира с 50
%.;

2

– за риболовни кораби на възраст от 16 до 29
години: стойността по таблица 1 се намалява
за всяка една от годините над 15 с 1,5% и така
изчислената крайна стойност се редуцира с 50 %;

3

– за риболовни кораби на възраст от 30 и повече
години: стойността по таблица 1 се намалява с
твърда ставка от 22,5 % и така изчислената крайна
стойност се редуцира с 50 %.

За дейност „Пренасочване за нуждите на туриз
ма” на сектор 02 „Пренасочване на риболовния
кораб за извършване на дейности, различни от
риболов” за изчисляване на премията се използва
методиката, описана в точка 1.1, като полученият
окончателен размер на премията по таблица 2 се
редуцира с 50 %.

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 1

Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите Коефициент на точ
ще бъде даван в следната после ките за оценка
дователност:
Проекти, свързани с планове за
възстановяване
Проекти, свързани с дребномаща
бен крайбрежен риболов
Проекти, свързани с кораби над 12
метра
Точки за оценка:
 Възраст на кораба:
От 10 до 15 години
От 15 до 25 години
Над 25 години
 Активност на риболовния
кораб:
Под 50 %
От 50 % до 74,99 %
От 75 % до 100 %
За максимум риболовни дни се
приемат:
 270 риболовни дни за кора
би над 12 метра
 210 дни за кораби под 12
метра
Максимален брой точки

*1
*0.8
*0.5
5
20
50
10
20
50

100
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Приложение № 4
към чл. 27, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура", сектор Оторизация на плащанията
РРА-РА гр...................................

УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от ползвателя - ЮЛ/ЕТ
Наименование на ползвателя ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________________
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________ Седалище и адрес на управление:____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________
Попълва се от законния представител на ползвателя - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на ползвателя физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________________
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: _____________________________________
Постоянен адрес:__________________________________________________________________________________________

_____________________ телефон__________________факс_________________________E-mail ___________________
Информация за банковата сметка на ползвателя
IBAN: _______________________ Банков код (BIC): _____________________________________________________________
Банка: ___________________________________Банков клон______________________________________________________
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от ползвателя/
Име: ________________________ Презиме: _____________________ Фамилия:______________________________________
Лична карта №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ____________________________________________
Пълномощно №: ____________________/ дата: _____________________________________________
Регистрацията на риболовния кораб
Община

Пристанище град/село_______________________________________________________________
Област

Регистрационен номер на кораба:

Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ____________________________ лева.
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МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности
Допустими сектори:
� Да

Сектор 01- Нарязване на риболовния кораб за скрап
Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов
Дейност 1: Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма
Дейност 2: Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей
Дейност 3: Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение

� Да
� Да
� Да

Сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове

� Да

Допустими премии, свързани с посочените допустими сектори:
1. Премии за стриктно изпълнение на условията по сектор 01, посочени в заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА.

� Да

2. Премии за стриктно изпълнение на условията по сектор 02, посочени в заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА.
а) по Дейност 1 - Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма
б) по Дейност 2 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей
в) по Дейност 3 - Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение

� Да
� Да
� Да

3.Премии за стриктно изпълнение на условията по сектор 03, посочени в заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА.

� Да

A. Общи документи:
1 Копие от документ за самоличност на ползвателя на помощта.

� Да

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от ползвателя на
2
помощта.

� Да

3 Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка за плащане.

� Да

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от съответната
4 Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на месеца,
предхождащ датата на кандидастване.

� Да

Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че ползвателят не е обявен в несъстоятелност или не е
5 в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката за плащане (за ЮЛ).

� Да

6 Документ удостоверяващ заличаването на кораба от Регистъра на риболовните кораби на ИАРА.

� Да

7 Докумунт за собственост на риболовния кораб към момента на кандидатстване.

� Да

8 Копие от разрешително за стопански риболов към момента на кандидатстване .
9

� Да

Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми към момента на
кандидатстване.

� Да

Б. Специфични документи:
� Да

Сектор 01- Нарязване на риболовния кораб за скрап
Договор за промяна на собствеността на кораба в полза на компания, основана на принципа на публично1
частно партньорство или ИАРА.
Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов
Договор за промяна на собствеността на кораба в полза на компания, основана на принципа на публично1
частно партньорство или ИАРА.

� Да
� Да

Сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове
1

� Да

Договор за промяна на собствеността на кораба в полза на компания, основана на принципа на публичночастно партньорство или ИАРА.

� Да

В. Декларации:
1 Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността.

� Да

2 Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ "Земеделие".

� Да

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки данни за
3 успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на проекта и всяко
предоставяне на финансова помощ.

� Да

4 Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

5 Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово подпомагане по мярката.

� Да

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата Заявка за
6 плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за предоставяне на помощ по мярка,
съфинансирана от ЕС.

� Да

В случай че ползвателят предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна отговорност съгласно
разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай , че ползвателят представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от предоставяне на
безвъзмездно финасово подпомагане по ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Ползвателят ще бъде изключен от
подпомагане за годината, в която е било открито нарушението и следващата финансова година по ЕФР.

11259

Име на ползвателя/упълномощено лице

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за плащане

подпис и печат

Име на старши / гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за плащане

подпис и печат

� Непр.
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НАРЕДБА № 22
от 24 септември 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2.
„Meрки, предназначени за опазване и развитие
на водната фауна и флора“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а
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Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя за проекти в сектор 01: Изграждане
и/или монтаж на стационарни или преносими
съоръжения, предназначени за опазването и
развитието на водната фауна и флора, посочен
в заявлението за кандидатстване съгласно
приложение № 1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел ІІ
Финансови условия

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.2. „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната
фауна и флора“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013 г.)
(ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР).
Ч л. 2. Подпома гат се п роек т и, кои т о
допринасят за постигане целта на мярката:
опазване и развитие на водната фауна и флора.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223),
публикуван на български език в специално
издание 2007 г. на Официален вестник, глава
04 – Рибарство, том 09, стр. 224, и на Регламент
на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март
2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос № 3 „Мерки от общ интерес“ се кандидатства с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателното плащане
по предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по
повече от една мярка от приоритетна ос № 3
с отделни проекти съгласно условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по съответните наредби за прилагане
на ОПРСР.

Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение,
посочено в глава седма на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 100 % от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи,
от които 75 % се осигуряват от Европейския
фонд по рибарство и 25 % от държавния бюджет на Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея
се допуска само при процедурата на ограничен
бюджет по чл. 21.
(3) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да надвишава левовата равностойност на
1 000 000 евро.
(4) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да надвишава левовата равностойност на
300 000 евро.
(5) Предварителните разходи по чл. 15,
ал. 2, т. 11 и 12 са в размер до 5 % от размера
на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата
равностойност на 40 000 евро.
(6) Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ се
определят на база критериите за определяне
размера на финансовата помощ съгласно
приложение № 2.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да
бъдат авансови и окончателни.
(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 24 и 25.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по
реда на тази наредба, в случай че за същата
инвестиция е одобрен за подпомагане и/или
е получил безвъзмездна финансова помощ от
националния бюджет и/или от други програми
на Общността.
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Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова
помощ могат да кандидатстват:
1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
2. признати организации на производители
на риба и други водни организми в сектор
„Рибарство“;
3. признати браншови организации в областта на рибарството;
4. общини;
5. научни и учебни организации.
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 2 следва да са
признати като организации на производители
на риба и други водни организми по реда на
чл. 10 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).
(3) Кандидатите по ал. 1, т. 3 следва да са
признати като браншови организации по реда
на чл. 10в ЗРА.
(4) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
при условие че:
1. нямат изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
2. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
(5) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
при условие че:
1. не са обявени в несъстоятелност или не
са в открито производство по несъстоятелност
в случаите, когато е приложимо;
2. членовете на управителните органи на
юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против
собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани и не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна, отчетна или материалноотговорна
длъжност;
3. не са в производство по ликвидация в
случаите, когато е приложимо;
4. юридическите лица, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон, са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
(6) К а н д и дат и т е п редс та вя т п роек т на
обосновка, доказваща целесъобразността на
проекта.
Чл. 11. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в
процедура за възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен
проект;
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2. са представили документи с невярно
съдържание при представяне на информация,
поискана от ИАРА и от Разплащателната
агенция (РА), или не са предоставили исканата информация.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 12. Подпомагат се проекти, които
допринасят за изпълнение целта на мярката,
посочени в чл. 2, и целите на общата политика по рибарство.
Чл. 13. (1) Проектите трябва да са от общ
интерес за рибарите и/или производителите
на аквакултури.
(2) Изкуствените рифове се поставят при
положение, че риболовната смъртност на морските биологични ресурси в даден район се
регулира чрез прекратяване на риболова или
спиране на драгажни, геолого-проучвателни
и други технически дейности в района.
(3) В случаите, когато проект за създаване
на изкуствени рифове попада в приложното
поле на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, той
се подлага на оценка за съвместимостта с
предмета и целите на защитените зони по
реда на чл. 31 и 31а от Закона за биологичното разнообразие.
(4) Изкуствени рифове се поставят след
съгласуване с Министерството на околната
среда и водите.
Чл. 14. В случай на пренасочване на съд
по мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на
риболовната дейност“ от Оперативна прог
рама за развитие на сектор „Рибарство“ за
нуждите на мярката компенсацията за този
съд се определя по реда на съответната наредба за прилагане на мярката и се изплаща
на собственика на риболовния кораб.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 15. (1) Допустими за финансиране са
дейностите по сектор 01, посочен в чл. 5.
(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на
целите по чл. 2:
1. изграждане на места за възпроизвеждане
на риба и други морски организми (рифове);
2. дейности преди монтажа, включително
съставни елементи и сигнализация;
3. конструиране и инсталация на изкуствени рифове;
4. разходи, касаещи транспортиране и обозначаване на изкуствените рифове;
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5. закупуване и конструиране на части от
рифа;
6. почистване на съдовете, предназначени
за потапяне, като част от рифовете;
7. наем на съдове и екипировка;
8. сглобяване, позициониране и потапяне
на рифа;
9. сигнализация на рифа и зоната около него;
10. научно наблюдение на рифовете;
11. закупуване на ноу-хау, патентни права и
лицензи, необходими за изготвяне на проекта;
12. предварителни разходи за проучвания,
оценки, анализи и изготвяне на проекта.
(3) Допустими са разходите, извършени след
подписването на договора по чл. 20, ал. 2.
(4) Разходите по ал. 2, т. 11 и 12 са допустими, ако са извършени през периода
01.01.2007 – 31.12.2015 г.
Чл. 16. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
1. цената на плавателен съд за потапяне;
2. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване;
3. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
4. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
5. лизинг извън рамките на срока за изпълнение на проектите и остатъчна стойност,
която не става притежание на ползвателя на
помощта;
6. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции и други подобни на тях;
7. оперативни разходи, включително разходи
по поддръжка;
8. частта от предварителните разходи по
чл. 15, ал. 2, т. 11 и 12, които са на стойност
над 5 % от общата стойност на допустимите
разходи по проекта или надвишават левовата
равностойност на 40 000 евро;
9. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
10. специфични недопустими разходи съгласно приложимото национално законодателство;
11. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът
не е получил най-малко две независими и
съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението
за кандидатстване;
12. плащане в натура;
13. разходи, извършени преди датата на
подписване на договора по чл. 20, ал. 2, с
изключение на предвидените в чл. 15, ал. 2,
т. 11 и 12;
14. уреди за привличане на риба и други
водни организми.
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(2) За недопустими по ал. 1, т. 12 се считат
оферти, които не съдържат следните реквизити:
наименование на оферента, срок на валидност
на офертата, който не може да бъде по-кратък
от 5 месеца, считано от датата на подаване
на заявлението за кандидатстване, дата на
офертата, подпис и печат на оферента.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите
Чл. 17. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определя със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15
работни дни преди датата на започване и 20
работни дни преди датата на приключване
приема на заявления за кандидатстване на
електронните страници на ИАРА, на Министерството на земеделието и храните и на РА,
както и на общодостъпно място в ИАРА и в
териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.
Чл. 18. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в ИАРА – София.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
от кандидата чрез законния му представител
или от упълномощено от кандидата лице, което изрично представя нотариално заверено
пълномощно за кандидатстване пред ИАРА
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. представят се в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се
представят за сверяване от служител на ИАРА;
2. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен
на чужд език, той трябва да бъде придружен
с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.
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(4) При подаване на документите служи
телят на ИАРА в присъствието на кандидата
извършва опис на приложените документи
към заявлението за кандидатстване.
(5) При непълнота на документите съгласно
приложение № 1 ИАРА връща заявлението на
кандидата за отстраняване на непълнотите,
който може да ги отстрани в срок 14 дни.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за
кандидатстване в представения вид може
да бъде прието от служители на ИАРА, ако
кандидатът писмено декларира, че е запознат
с резултата от проверката и изрично изрази
желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане на заявлението служи
телят издава входящ номер на заявлението
за кандидатстване.
Чл. 19. (1) В срок до 3 месеца от регист
рирането на заявлението за кандидатстване
ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или от хвърл я със заповед
на изпълнителния директор заявлението за
кандидатстване на база съответствието на
заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията по
тази наредба и критериите за избор на про
екти, приети от Комитета за наблюдение на
ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 7,
ал. 6.
(2) В случаите на нередовност на докумен
тите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти ИАРА писмено
уведомява кандидата, който в срок до 10
работни дни може да отстрани посочените
нередовности, непълноти или неясноти чрез
представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи извън
посочените съгласно приложение № 1, свър
зани с одобрението на заявлението за кан
дидатстване.
(3) В случай че по даден проект е необ
ходимо експертно становище на друг орган
или институция или е изпратено писмо за
отстраняване на нередовност, срокът по ал. 1
спира да тече до получаване на отговор, но
не повече от един месец от датата на полу
чаване на искането от съответния орган или
институция.
(4) При установяване на недопустимост
на кандидата или проекта изпълнителният
директор на ИАРА изпраща на кандидата
мотивиран писмен отказ.
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(5) Проектите с положителен резултат
от извършените проверки се разглеждат от
експертна комисия за оценка на проектите
(ЕКОП), която се назначава със заповед на
изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни експерти.
(7) Експертната комисия за оценка на
проектите изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобре
ние или отхвърляне на проекта.
Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА със заповед одобрява/отхвърля проекта,
за което писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта законният представител на кандидата
или упълномощено от кандидата лице с изрич
но нотариално заверено пълномощно се явява
за подписване на договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
(3) Договорът се подписва от изпълнител
ния директор на ИАРА и кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване или неподписване на
договора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безвъзмездна финан
сова помощ по одобрения проект и може да
кандидатства отново със същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 21. (1) Когато сумата на безвъзмездната
финансова помощ за допустимите разходи по
одобрените проекти надхвърли 90 % от оп
ределения бюджет по мярката, проектите се
класират според критерия за избор на проекти
в условията на ограничен бюджет, приет от
Комитета за наблюдение на ОПРСР, съгласно
райони за риболов, залегнали в планове за
опазване на рибните ресурси, и се одобряват
в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен
недостиг на средства, се извършва допълни
телно класиране по реда на приемането на
заявленията за кандидатстване.
Раздел ІI
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 22. (1) За възлагане и изпълнение
на одобрените дейности, които са обект на
обществена поръчка, се провежда процедура
за възлагане на обществена поръчка в съот
ветствие със Закона за обществените поръчки
(ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП,
Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки. В състава на комисията за провеж
дане на процедура за обществената поръчка
може да се включва представител на ИАРА.
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(2) Оригинал от всеки договор за изпъл
нение на обществената поръчка, както и
заверени копия от решението, обявлението
и документацията за обществената поръчка,
се предоставят от ползвателя на помощта на
ИАРА и на РА в срок до 5 работни дни от
сключване на договора.
(3) В срок до 10 работни дни от сключване
на договора за изпълнение на обществената
поръчка законният представител на канди
дата или упълномощено от кандидата лице
с изрично пълномощно се явява в ИАРА за
подписване на анекс към договора по чл. 20,
ал. 2. В анекса се определя окончателният
размер на безвъзмездната финансова помощ
в зависимост от стойността на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИ
НАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Чл. 23. (1) Безвъзмездната финансова по
мощ се изплаща след извършване на всички
дейности по одобрения проект.
(2) Плащане преди осъществяването на
проекта е допустимо при спазване на разпо
редбите по чл. 24 и 25.
Чл. 24. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 20, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 20 %
от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при ус
ловие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде зая
вено не по-късно от три месеца от датата на
подписване на договора по чл. 20, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се
представя неотменима банкова гаранция в
полза на РА в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(6) Срокът на валидност на банковата га
ранция по ал. 5 трябва да покрива срока на
договора по чл. 20, ал. 2, удължен с 6 месеца.
(7) Банковата гаранция по ал. 5 се осво
бождава, когато РА установи, че сумата на
одобрените за плащане разходи, съответстваща
на безвъзмездната финансова помощ, свързана
с проекта, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 25. (1) При кандидатстване за авансо
во плащане ползвателят на помощта подава
заявка за авансово плащане по образец в
регионалните разплащателни агенции на РА
(РРА – РА) по място на извършване на про
екта съгласно заявка за авансово плащане
(приложение № 3).
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(2) Заявката за авансово плащане се по
дава не по-рано от 10 работни дни от датата
на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на ползвателя на помощта.
(4) При непредставяне или нередовност
на документите по ал. 1 РРА – РА връща
док у мен т и т е на ползват ел я на помощ та
заедно с писмено изложение на липсите и
нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта
има право в рамките на срока по чл. 25, ал. 2
отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
номер на заявката.
(7) В срок 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или със заповед на изпълни
телния директор на РА мотивирано отказва
авансовото плащане.
Чл. 26. (1) При кандидатстване за окон
чателно плащане ползвателят на помощта
подава заявка за окончателно плащане по
образец в РРА – РА по място на извършване
на проекта и прилага документите съгласно
заявка за плащане (приложение № 4).
(2) Заявка за окончателно плащане се
подава след извършване на всички дейности
по проекта, но не по-късно от 15 работни
дни след изтичане на срока за изпълнение на
дейностите по проекта, посочен в договора
по чл. 20, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 се представят в
оригинал, нотариално заверено копие или
копие, заверено от ползвателя на помощта.
В слу чай на представяне на заверени от
ползвателя на помощта копия на документи
техните оригинали се осигуряват за преглед
от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите по
ал. 1 в присъствието на законен представител
или пълномощник на ползвателя на помощта.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато ориги
налният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен в съответствие с
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове.
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(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща доку
ментите на ползвателя на помощта заедно с
писмено изложение, от което са видни липсите
и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
ползвателят на помощта има право в рамките
на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за
окончателно плащане.
(8) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
номер на заявката.
Чл. 27. (1) В срок до три месеца от реги
стриране на заявката за окончателно плащане
заедно с всички необходими документи, доказ
ващи извършените дейности по проекта, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за окончателно плащане;
2. назначава извършването на проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със
заповед на изпълнителния директор на РА
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи между одобрения инвестиционен
проект и извършената инвестиция;
4. изплаща безвъзмездната финансова по
мощ на ползвателя на помощта;
5. изпраща уведомително писмо на полз
вателя на помощта за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заяве
ните данни и посочените факти централното
управление (ЦУ) на РА писмено уведомява
ползвателя на помощта, който в срок до 10
работни дни от деня на уведомлението може
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти и/или неясноти чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи извън
посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстранява
не на нередовности, срокът се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, в случай че по даден проект е необхо
димо становище на други органи или инсти
туции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 28. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането на част или на цялата
помощ, когато:
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1. установи при проверките по чл. 27, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или не
пълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одо
брените и фактически извършените разходи;
3. ползвателят на помощта не отстрани
нередовностите, непълнотите и пропуските
в срока по чл. 27, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на об
жалване пред министъра на земеделието и
храните по реда на Административнопроце
суалния кодекс.
Чл. 29. В случаите, когато е отказано из
плащане на безвъзмездната финансова помощ,
ползвателят на помощта не може да подаде
друга заявка за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 30. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 18 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на подписване на договора
по чл. 20, ал. 2.
Чл. 31. Ползвателят на помощта е отго
ворен за изпълнението на одобрения проект
съгласно договора за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ, условията по тази
наредба, както и приложимото национално
и общностно законодателство.
Чл. 32. Ползвателят на помощта е длъжен
да изпълни проекта съобразно описанието на
проекта, съдържащо се в проектната обоснов
ка, и с оглед изпълнение на предвидените в
него цели.
Чл. 33. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта ползвателят на помощта представя в
ИАРА предложение за изменение и допълне
ние на договора по чл. 20, ал. 2 с приложени
документи, обосноваващи предложението.
(2) Предложенията се разглеждат по реда
на постъпването им в ИАРА. Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при
необходимост.
(3) Не се приемат предложения за изменение
и допълнение на договора по чл. 20, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промя
на предназначението на одобрения проект
или до увеличение на срока за изпълнение
на проекта, надхвърлящ максималния срок,
определен в чл. 30, ал. 1.
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(4) В срок до един месец изпълнителният
директор на ИАРА одобрява или мотивира
но отхвърля предложението за изменение и
допълнение на договора по чл. 20, ал. 2, за
което се съобщава по реда на АПК.
(5) В срок до 10 дни от получаване на
писменото уведомление за одобрение на про
мяната законният представител на ползвателя
или упълномощено от него лице е длъжен да
се яви в ИАРА за подписване на анекс към
договора по чл. 20, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 20.
Чл. 34. Най-късно до края на изпълнението
на проекта ползвателят на помощта трябва да
отговаря на всички задължителни изисквания,
отнасящи се до изпълнението на одобрените
дейности по проекта.
Чл. 35. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 20, ал. 2 полз
вателят на безвъзмездната финансова помощ
е длъжен:
1. да съхранява всички оригинални доку
менти, свързани с проектните дейности, които
са предоставени при подаване на заявлението
за кандидатстване или заявката за плащане;
2. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
3. за п роек т и, на двишаващ и левовата
равностойност на 50 000 евро, в 6-месечен
срок след окончателното изплащане на без
възмездната финансова помощ, да постави на
видно място на обекта табела, указваща, че
изграждането на обекта или закупуването на
оборудването е осъществено с безвъзмездната
финансова помощ по ОПРСР и ЕФР.
Чл. 36. (1) Ползвателят на помощта е длъ
жен да предоставя всяка поискана информа
ция, свързана с предмета на проекта по тази
наредба, на упълномощени представители
на ИАРА, Министерството на земеделието и
храните, РА, Министерството на финансите,
Сметната палата на Република България,
Европейската комисия, Европейската сметна
палата, Европейската служба за борба с изма
мите, както и на всеки упълномощен външен
одитор, на когото е разрешено да упражнява
своето право на контрол върху документите и
договорните условия на всички ползватели и
техните подизпълнители и доставчици, свър
зани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 35.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европей
ската комисия извършва оценка или наблю
дение на ОПРСР, ползвателят на помощта е
длъжен да осигури както преди започване,
така и в хода на изпълнение на проверката на
място целия набор от изискана документация

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

и информация, свързани с проекта (изискана
преди започването или в процеса на извърш
ване на проверката).
(4) Ползвателят на помощта е длъжен да
оказва пълно съдействие на експертите от
институциите, посочени в ал. 1, както и да
осигури достъп до местата, където се изпъл
нява проектът.
Чл. 37. Ползвателят на помощта е длъжен да
води счетоводство по реда на Закона за счето
водството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР за период 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.
Чл. 38. При неспазване на условията по
чл. 30 – 32 и чл. 35 – 37 ИАРА в качеството
на управляващ орган на ОПРСР взема ре
шение относно обявяването на получена по
реда на тази наредба безвъзмездна финансова
помощ за изискуема и се открива процедура
по възстановяване на отпусната безвъзмездна
финансова помощ.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 39. С цел осигуряване на публичност
и прозрачност ИАРА публикува на електрон
ната си страница следната информация за
всеки проект:
1. име на ползвателя на помощта и наи
менование на проекта с местоположение на
обекта на инвестицията;
2. приоритетна ос, мярка и дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от ико
номиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен доку
мент, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати
с помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приорите
тите в дадена оперативна програма, съставен
от група мерки, които са свързани и имат
конкретни измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени
към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
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6. „Кандидат“ е юридическо лице, което
кандидатства за предоставяне на безвъзмезд
ната финансова помощ.
7. „Ползвател на помощта“ е юридическо
лице, което е крайният получател на пуб
лична помощ.
8. „Методи, щадящи околната среда“ се
обявяват със заповед на изпълнителния дирек
тор на ИАРА след извършване на съответните
проучвания и анализи.
9. „А к вак ул т у ра“ е о т глеж данет о и ли
култивирането на водни организми с помощ
та на дейности, предназначени да повишат
продукцията на въпросните организми над
естествения капацитет в естествената им
среда; организмите остават собственост на
физическо или юридическо лице през етапа
на отглеждане и култивиране до прибирането
на добива включително.
10. „Допустими за финансиране разходи“
е общата сума от всички плащания за одо
брените на ползвателя на помощта дейности.
11. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и немате
риални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финан
сиране от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“.
12. „Нередност“ е всяко нарушение на раз
поредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от фонда, с из
ключение на държавата при изпълнение на
нейните правомощия на публична власт.
13. „Административни проверки“ са про
верки съгласно условията и разпоредбите на
чл. 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на
Комисията от 26 март 2007 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Ре
гламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
14. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или
су ровини, проу чване или професиона лна
работа, или неплатен доброволен труд, за
които не са правени плащания, подкрепени
от фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
15. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване
на инвестиционните разходи.
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16. „Независими оферти“ са оферти, пода
дени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си:
а) едното лице да участва в управлението
на дружеството на другото;
б) да са съдружници;
в) съвместно да контролират пряко трето
лице;
г) да участват пряко в управлението или
капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните.
17. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
18. „Оперативни разходи“ са администра
тивните разходи и разходите, свързани с под
дръжка и експлоатация на активите.
19. „Общ интерес“ са дейности и услуги,
достъпни за всички заети в сектор „Рибарство
и аквакултури“ при еднакви условия. Мерките
от общ интерес са с по-широк обхват от мер
ките, предприемани от частни организации и
които подпомагат постигането на целите на
Общата политика по рибарство на ЕС.
20. „Нау чни организации“ са висшите
училища и колежи (съгласно номенклатурата
на Националния статистически институт),
институтите на Българската академия на
науките, институтите на Селскостопанската
академия, ведомствените научни институти,
неправителствените организации и стопански
субекти, осъществяващи научноизследовател
ска и развойна дейност.
21. „Учебни организации“ са учебни заведе
ния, създадени по реда на Закона за народната
просвета и Закона за висшето образование,
както и центровете по чл. 18, т. 5 и 8 от Закона
за професионалното образование и обучение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури и на
изпълнителния директор на ДФ „Земеде
лие“ – Разплащателна агенция.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1
към чл. 5
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд по
рибарство

по Мярка 3.2.
Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната
фауна и флора

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Данни за кандидата
Част А
Име на кандидата и правна форма (ЮЛ, Община, Агенция и др.)

2.

ЕИК по Булстат

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата (ЮЛ, Община, Агенция и др.)

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата (ЮЛ, Община, Агенция и др.)

5. Попълва се при упълномощаване
5.1. Трите имена на упълномощено лице

Име
5.2. Номер на пълномощно

Презиме

Фамилия

С Т Р.

62
6.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Седалище

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

7.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

8.

Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото)( Моля
посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или
т.5 )

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
9.

Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
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10. Информация за банковата сметка на кандидата
10.1. Име и адрес на банката

10.2. Номер на сметка

10.3. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране:
11.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд по рибарство по друг проект?

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

12.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми? Да
за същия проект или за обособена част от него?

Не

Ако “Да”, моля да посочите подробности.

Част В

Кандидатствам за:

13. Допустими дейности по сектор Сектор 01 –Изграждане и/или монтаж на стационарни
или преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната
фауна и флора
Забележка: При попълване на настоящата част от Заявлението за кандидатстване е необходимо да
се попълнят всички допустими разходи, за които се кандидатства, дори и при използване на външна
експертна помощ и осигуряване на комплексна услуга за организация .
14.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 13 сектори и дейности
(Отбележете вида на разхода, за който кандидаствате)

а.

изграждане на места за възпроизвеждане на риба и други морски организми (рифове)

�

б.

дейности преди монтажа, включително съставни елементи и сигнализация

�

в.

конструиране и инсталация на изкуствени рифове

�

г.

инвестиции, касаещи транспортиране и обозначаване на изкуствените рифове

�

д.

закупуване и конструиране на части от рифа

�

е.

почистване на съдовете предназначени за потапяне като част от рифовете

�

ж.

наем на съдове и екипировка

�

з.

сглобяване, позициониране и потапяне на рифа

�

и.

сигнализацияна рифа и зоната около рифа

�

к.

научно наблюдение на рифовете

�
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л.

закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне
на проекта

�

м.

предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта

�

15. Кандидатствам за финансово подпомагане за сумата от ________________________ лева,
съгласно приложената проектна обосновка.

16.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта

Проектна обосновка (по образец)
Договор за сътрудничество между кандидата и партниращата научна организация
Копие от документ за самоличност на кандидата или на лицето представляващо кандидата
3.
(посочено в т. 1)
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично
4.
от кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.
1.

� да � непр

2.

� да � непр

5.

Заповед на Ръководителя на организация за кандидатстване по мярката

Копие от Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от
6 месеца преди датата на кандидатстване.
7. Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ
6.

� да � непр
� да � непр
� да � непр
� да � непр
� да � непр

Копие от учредителния акт

� да � непр

9.

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
регистриран по ЗДДС или декларация (по образец) в случай, че не е регистриран.

� да � непр

10.

Свидетелство за съдимост на управителя на юридическото лице

� да � непр

8.

Удостоверение от съответния окръжен съд, че юридическото лице не e в процедура по
ликвидация.
Удостоверение от съответния окръжен съд, че за юридическото лице няма заведено дело
12. за обявяването им в несъстоятелност. (само за лица, регистрирани по ТЗ).
11.

13

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за

Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/услуга на
стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай, че тя е част от
доставки/услуги, оферирани/договорирани с един доставчик/изпълнител на обща
стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва
да бъде определена в лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни
14.
най-малко 5 месеца след датата на подаване на заявлението за кандидатстване, с което
да гарантират сключване на договор с избрания доставчик. В офертите се описват
основните модел, марка, единични цени, както и технологични характеристики и
параметри. За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за разходите за придобиване
на ноу-хау, патенти и лицензи се предоставя една оферта.
15.

16.

Копие от положително решение по оценка за съвместимостта с предмета и целите на
защитените зони или документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ че проектът
не е обект на процедура по оценка за съвместимост.
Съгласувателно становище от Министерството на околната среда и водите.

� да � непр

� да � непр

� да
� да � непр

� да � непр

� да

ІI Специфични документи които се прилагат в зависимост от кандидата
Организация на производителите или браншова организация
Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на
16.
производителите или призната браншова организация
Копие на вътрешния правилник на Организацията на производителите или призната
17.
браншовата организация

� да
� да
� да
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Научни и учебни организации
18. Копие от документ, удостоверяващ акредитацията на научната или учебна организация

III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:

� да
� да

� да � непр

1.
2.
3.
4.
5.

Част Г
1
2
3
4
5

6

7

Декларации

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА
Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността за същата дейност
Декларирам, че имам осигурени средства за извършване на инвестицията по проекта
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки
данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми,
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на глоба. Невярна или
заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще
доведе до анулиране на одобрението и всяка финансова помощ може да бъде оттеглена

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК, която нося за
деклариране на неверни данни и предоставени документи с невярно съдържание.
Декларирам, че промоционалната програма включва послания, които не противиречат на
законодателството на държавата, в която ще се представя продуктът
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
9
кандидатстване
8

� да
� да
� да
� да
� да

� да

� да

� да
� да
� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1. Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ.
1.1. Името и правната форма, на партниращата научна организация
2. За ЮЛ се вписва ЕИК по Булстат
Попълват се данните от личната карта за представляващия управител на ЮЛ.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави заверено
3.
от кандидата копие от личната карта на представляващия управител на ЮЛ за сверяване на данните.
Копието на личната карта не се прилага към проекта.
4.
5.

Попълва се само от ЮЛ
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице

6.
7.
8.
9.

Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт
Попълва се адреса за кореспонденция

10. Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
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В част Б се попълва следната информация за проектите:
11. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
12.
обособена част от него.
13. Отбележете сектора, в който кандидатствате
14. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
15. Впишете размера на разходите, за които кандидатствате, съгласно приложената проектна обосновка.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
IV

В част В, т. 16, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи,
като:
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен при кандидатстване и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя като копие.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава
лично от кандидата
Документът е задължителен.
Документът е задължителен
Документът е задължителен и се предоставя като копие
Документът е задължителен
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен за организации на производителите и браншови организации
Документът е задължителен за организации на производителите и браншови организации
Документът е задължителен.
В част В II т. 16 и 17 се отбелязва с "ДА" в случай, че кандидатствате като организация на
производителите или браншова организация
Документът се изисква в случаите, когато кандидатстват организации на производителите

15.
16. Документът се изисква в случаите, когато кандидатстват организации на производителите
В част В, т. 16,III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
преценка се отнасят до проекта, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да
V
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
кандидатстване
VI В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в
VII
присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
VIII Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при
IX
подаване на заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
X

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.2 Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за
(наименование на проекта)
(име на кандидата)
І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта.
1.2.1. Кратко описание на проекта.
В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори и дейности, причините, предположили реализацията му, местоположение на проекта.
Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в Наредбата за кандидатстване.
1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и
избраната стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи (включително изплозване на външна експертна
помощ, съгласно допустимите разходи по Наредбата.)
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на избранатият проект (регионално, национално, международно равнище) и/или място на провеждане на
проекта (България и/или извън страната).
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта, който не надвишава срока по Наредбата.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса за сектор
"Рибарство" и опазването и развитието на водната флора и фауна.
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори и
др. документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор.
Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и описаните в т.1.2.2.
допустими разходи по видове и групи дейности

Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

Общо
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*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)
** Посочете вида на другия вид финансиране_______________________________________________

1. В колона А попълнете дейностите и услугите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от
Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Е

2.2. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________
2.3. Етапи за изпълнение на проекта (попълва се в случаите, при които кандидатът желае ще извършва проекта на различни етапи):

Таблица 2
№

Вид

К-во

Mярка

Единична
цена

Стойност

А

Б

В

Г

Д

І. Етап:
1.
....
n
Общо за І - ви етап:
ІІ. Етап:
1.
....
n
Общо за ІІ - ри етап:
2.4. Видове плащания:
Желая да се възползвам от авансово плащане

� да

� не

В размер на ............................ лева
2.5. План за действие
Цел

Дейност по етапи

1.

Етап и дейност/и
съгласно
Наредбата

2.

Етап и дейност/и
съгласно
Наредбата

3.

Етап и дейност/и
съгласно
Наредбата

4.

Етап и дейност/и
съгласно
Наредбата

Описание на
дейности,
компоненти,
средства

Дата на
стартиране

Дата на
приключване

Отговорен
партньор
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5.

Етап и дейност/и
съгласно
Наредбата

6.

Етап и дейност/и
съгласно
Наредбата

2.6. Таблица за разходите по дейности.
Дейност
(по 2.5.)

Вид на разхода

ВЕСТНИК

Единична
цена с ДДС
(лева)

Обща сума с Обща сума
ДДС
без ДДС
(лева)
(лева)

С Т Р. 6 9

Одобрена
сума
(лева)

Количес
тво

1.
2.
3.
4.
5.
ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

опазването и развитието на водната фауна и флора
1

�

Подпис/печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 6
Критерии за определяне размера на финансовата помощ
Критерии

% финансиране

Критерии

% финансиране

Колективен интерес

100

индивидуален интерес

80

Колективни органи, иницииращи
проекта

100

Проектът е иницииран от индивидуален бенефициент

80

Публичен достъп до резултатите от
проекта

100

Резултатите от проекта остават частна собственост и под частен контрол

80

Финансово участие на колективни
организации и изследователски институти

100

Липса на финансово участие на колективни организации и изследователски институти.

80
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Приложение № 3
към чл. 25, ал. 1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
Мярка:

До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от ползвателя - ЮЛ/Община/Агенция и др.
Наименование на ползвателя ЮЛ и др.(по съдебна регистрация)
Име: ___________________________ Презиме: __________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________ Седалище и адрес на управление:______________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:____________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________________
Попълва се от законния представител на ползвателя - ФЛ/представител на ЮЛ/
Име на ползвателя физическо лице/управителя на ЮЛ
Име: ___________________________ Презиме: __________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ______________________________
Постоянен адрес:____________________________________________________________________________________
_____________________телефон__________________факс_________________________E-mail

Наименование на ползвателя - Община
Община: ___________________________ Област: ________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________
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Адрес:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:____________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________
Представител:_________________________________________________________________________________
Име: ___________________________ Презиме: __________________________________________________________
Фамилия: ____________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ________________________
Информация за банковата сметка на ползвателя
IBAN: _______________________ Банков код (BIC): __________________________________________
Банка: ___________________________________Банков клон___________________________________
Попълва се от упълномощено лице
Име: ________________________ Презиме: _____________________ Фамилия:_______________________________
Лична карта №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: _____________________________________
Пълномощно №: ____________________/ дата: _____________________________________________
Местоположение на инвестицията_____________________________________________________________________
град/село

община

област

Адрес:

A. Общи условия:
1.
Кандидатствам за авансово плащане по проект с уникален идентификационен номер на ИАРА
..................................................................., одобрен по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № .............................
2.
Размерът на авансовото плащане, което заявявам за плащане по този проект е ........................................
3.

Декларирам, че не съм подал друга заявка за авансово плащане по
настоящия проект

Б. Общи документи за всички кандидати
Документ за самоличност на ползвателя или на законния представител на
1.
ползвателя
2.
Документ за самоличност на лицето, което подава документите (в случай на
упълномощаване)

� Да

� Да
� Да

� Непр.
� Непр.

3.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се
подават лично от ползвателя

� Да

4.

Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.

� Да

Име на ползвателя/упълномощено лице

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за авансово плащане

подпис и печат

Име на старши / гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за авансово плащане

подпис и печат
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Държавен фонд "Земеделие" - РА
Програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1. Ползвателят попълва номера и датата на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Ползвателят попълва подробно личните си данни, както и данните на дружеството, което представлява, в случай че то
2. е ползвателя.
3. Ползвателят попълва внимателно информацията за банковата си сметка.
4. Ползвателят попълва информацията за местоположението на инвестицията.
Упълномощеното лице попълва личните си данни, както и тези за пълномощното (в случай че ползвателят е
5. възпрепятстван да подаде лично заявката за авансово плащане и е упълномощил за това друго лице).
Ползвателят попълва секция А „Общи условия” на заявката за авансово плащане:
- Ползвателят попълва уникалния идентификационен номер на проекта, както и номера на Договора, в който е
6. одобрено авансовото плащане;
- Ползвателят попълва размера на авансовото плащане, което заявява по този проект;
- Ползвателят отбелязва, че декларира обстоятелствата в точка 3 на секция „Общи условия”.
Ползвателят попълва секция Б „Общи документи за всички ползватели” на заявката за авансово плащане, като
7. отбелязва срещу всеки документ „да”, в случай че го е представил или „непр.”, в случай че съответния документ е
неприложим.
Ползвателят попълва секция В „Необходими специфични документи” на заявката за авансово плащане, като отбелязва
срещу всеки документ „да”, в случай че го е представил.
Ползвателят (а не упълномощеното лице, ако има такова) изписва саморъчно имената си, подписва заявката за
9.
авансово плащане и поставя дата.
8.

Документите представени със заявката за авансово плащане, трябва да отговарят на следните изисквания:
Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя. В случай на представяне
1. на заверени от ползвателя копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА;
2.

Да се подават лично от ползвателя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

Да се представят на български език.В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да
бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и
3. преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.
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Приложение № 4
към чл. 26, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.2 Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура", сектор Оторизация на плащанията
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Единично �

Авансово �

Окончателно �

авансово плащане �

Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от ползвателя - ЮЛ/ЕТ
Наименование на ползвателя ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)
Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________________
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________ Седалище и адрес на управление:____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________
Попълва се от законния представител на ползвателя - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на ползвателя физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________________
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: _____________________________________
Постоянен адрес:__________________________________________________________________________________________

_____________________ телефон__________________факс_________________________E-mail ___________________
Попълва се от ползвателя - Община
Наименование на ползвателя - Община
Община: ___________________________ Област: _________________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________
Адрес:_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________
Представител:_________________________________________________________________________________
Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________________
Фамилия: ____________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ________________________
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Информация за банковата сметка на ползвателя
IBAN: _______________________ Банков код (BIC): _____________________________________________________________
Банка: ___________________________________Банков клон______________________________________________________
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от ползвателя/
Име: ________________________ Презиме: _____________________ Фамилия:______________________________________
Лична карта №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ____________________________________________
Пълномощно №: ____________________/ дата: _____________________________________________
Местоположение на инвестицията_________________________________________________________________________
град/село

община

област

Адрес:

Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане,
са в размер на: ________
лева.
Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ____________ лева.
Описание на инвестицията:

МЯРКА 3.2 Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора
Допустим сектор:

Сектор 01-Изграждане и/или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за опазването и
развитието на водната фауна и флора

� Да

Допустими разходи:
1.изграждане на места за възпроизвеждане на риба и други морски организми (рифове)

� Да

2.дейности преди монтажа, включително съставни елементи и сигнализация

� Да

3. конструиране и инсталация на изкуствени рифове

� Да

4. разходи по инвестиции, касаещи транспортиране и обозначаване на изкуствените рифове

� Да

5. закупуване и конструиране на части от рифа

� Да

6. почистване на съдовете предназначени за потапяне като част от рифовете

� Да

7. наем на съдове и екипировка

� Да

8. сглобяване, позициониране и потапяне на рифа

� Да

9. сигнализация на рифа и зоната около него

� Да

10. научно наблюдение на рифовете

� Да

11. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта

� Да

12. предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта

� Да

A. Общи документи:
1

Копие от документ за самоличност на ползвателя на помощта.

2

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
ползвателя на помощта.

� Да

3

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка за
плащане.

� Да

4

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от
съответната Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в
рамките на месеца, предхождащ датата на кандидастване.

� Да

5

Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че ползвателят не е обявен в
несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от
месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (за ЮЛ)

� Да

� Да

� Непр.

� Непр.
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Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката и баланс за
последния отчетен период преди датата на подаване на заявката съгласно Закона за
счетоводството.

С Т Р. 7 5
� Да

� Непр.

Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на
ползвателя на помощта, доказващо заприходяването на подпомаганите активи.

� Да

� Непр.

8

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е
регистрирано по ЗДДС или декларация (по образец) в случай, че не е регистрирано.

� Да

9

Регистрация по чл. 10 от ЗРА като организации на производители на аквакултури.

7

10

Регистрация по чл. 10 в от ЗРА като браншови организации.

11

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

12

Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура,
който доказва плащане и банково извлечение от деня на извършване на плащането,
доказващо плащане от страна на ползвателя, съгласно Наредба № 27 Чл. 3 ал. 1 на БНБ.

13

14

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и ползвателя за всеки обект
на инвестицията, съдържащ подробно описание на техническите характеристики.
.
Копие от Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от МОСВ,
респективно РИОСВ, за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и
дейности, неподлежащи на задължителна ОВОС.

15

Договор за сътрудничество между кандидата и партниращата научна организация.

16

Декларация от доставчици, че предмета на инвестиция (за оборудване) не са втора употреба.

17

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
плащания.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

� Да

� Да

� Да

Да

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

Б. Специфични документи:
Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта;
1.

Копие от патент издаден от Патентното ведомство, който е предмет на
закупуване от ползвателя.

2.

� Да

Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък
от 5 години от датата на подписване на договора с Разплащателната
Агенция с описани финансови условия на договора или друг документ,
удостоверяващ закупуването на патент от ползвателя.

В. Декларации:

� Да

1

Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността за
същата инвестиция.

2

Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към
ИАРА и ДФ "Земеделие".

3

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да
публикуват кратки данни за успешните проекти, включително моето име
или името на фирмата ми, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.

� Да

4

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

5

Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово
подпомагане по мярката.

� Да

6

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във
връзка с настоящата Заявка за плащане, ще бъде използвана за обработката
на моя проект за предоставяне на помощ по мярка, съфинансирана от ЕС.

� Да

� Да
� Да

� Да

� Да
� Да
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В случай че ползвателят предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна
отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
С подписването на този формуляр ползвателят приема правилата за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
Програмата за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013) и се съгласява да осигури свободен и пълен достъп на
служителите на Агенцията и упълномощените представители на Европейската комисия за провеждане на проверки на
място за установяване на легитимността и пълнотата на документите и съответствието на инвестицията с критериите за
финансиране

Попълва се служебно:
Инвестициите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за които
се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към заявката за плащане.

� Да

Име на ползвателя/упълномощено лице

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за плащане

подпис и печат

Име на старши / гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за плащане

подпис и печат

Таблица за разходите
Вид на плащането:
№ на проекта от ИАРА:

Единично

Окончателно

№ на зявката:

№

Вид на инвестицията

Вид на разхода

1

2

3

Колич Мерни Цена за актив без
ество

ед.

ДДС

4

5

6

Обща сума без ДДС

No на фактурата

Дата на фактурата

7

8

9

1

0,00 лв

2

0,00 лв

3

0,00 лв

4

0,00 лв

5

0,00 лв

6

0,00 лв

7

0,00 лв

Обща сума на извършените разходи (А1+,…,+Аn)

0,00 лв (A)

Предварителни разходи за пручвания, оценки и анализи и изготвяне на проекта,
които са в размер до 5% от размера на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 40 000 евро
(по фактури)

0,00 лв
(B)

Обща сума на разходите
Обща сума на разходите по проекта

0,00 лв (C)
0,00 лв

(E)

Ползвател:_______________________________________________________________________________________

Име, подпис, дата, печат
Мл. експерт/експерт

РРА- РА
Име, подпис, дата

11260
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
Д ЪРЖ А ВН И ВЕДОМСТ ВА ,
У Ч РЕ Ж Д ЕН И Я И ОБЩ И Н И
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-138
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и по молба на
лицето, получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж „Европейски бизнес колеж
ФУМИ Интелект“ – София, изменям и допълвам
заповед № РД-14-3/13.01.1993 г. (ДВ, бр. 6 от 1993 г.),
изм. и доп. със заповеди № РД-14-216/03.10.2002 г.
(ДВ, бр. 98 от 2002 г.), № РД-14-50/30.05.2005 г. (ДВ,
бр. 49 от 2005 г.), № РД-14-522/15.10.2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), № РД-14-121/15.07.2009 г. (ДВ,
бр. 59 от 2009 г.), както следва:
Добавя се ново изречение: „Училището се управлява и представлява от Ботю Борисов Иванов.“
Министър: Й. Фандъкова
11342

Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води за напояване и други цели.
Съоръжението – шахтов кладенец, ще бъде изградено в кватернерния водоносен хоризонт, водно тяло
BG2G000000Q003 – подземни води в кватернера на
р. Провадийска, в ПИ № 20482.124.694, м. Отсреща,
гр. Девня, община Девня, област Варна, ЕКАТТЕ
20482, при координати: ШК „Буров – Девн я“ N – 43°
12' 59", и Е – 27° 36' 21.7". Проектни параметри на
използването: дълбочина: 8 м; експлоатационна
колона: бетонови пръстени с диаметър ∅ 2500 мм
в интервала от 0,00 м до 8 м и чакълеста засипка в
интервала 8 – 4 м и трамбована глина в интервала
от 4 м до повърхността; водоприемна част (филтри):
с диаметър ∅ 2500 мм от 4 м до 7,80 м; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 0,03 л/сек;
проектен максимален дебит на водочерпене – 0,2 л/
сек; проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – 0,8 м. Дейности за проучване на
подземните води: описание на преминатите разновидности по време на изкопните работи; опитно
водочерпене за определяне параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с проектния
дебит и на 3 степени; вземане на водна проба за
оценка на актуалното състояние на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: не се разрешава ползване на
черпената вода за самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
11287

Нона К ара д жова – минист ър на околната
среда и водите, на основание чл.62а от Закона за
водите открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане
на съоръжение за подземни води, предназначено
за промишлени, противопожарни, други цели и
напояване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще
бъде изградено в барем-аптския водоносен хоризонт, водно тяло BG1G0000K1b041 – карстови води
в Русенската формация, в УПИ ХVІ, по плана на
„Тежко машиностроене“ – АД, гр. Русе, община
Русе, област Русе, ЕКАТТЕ 63427, при координати
на тръбния кладенец: N – 43°54'02", и E – 26°03'33",
и надморска височина 200 м. Проектни параметри
на използването: проектна дълбочина на тръбния
кладенец: 70 м; кондукторна колона: от метални
тръби с диаметър ∅ 377 мм в интервала от 0 м до
16 м и задтръбна циментация в същия интервал;
експлоатационна колона: от РVС тръби и филтри с диаметър ∅ 300 мм в интервала от 16 м до
70 м, с гравийна засипка в интервала 70 – 16 м;
водоприемна част (филтри): от РVС тръби с диаметър ∅ 300 мм в интервалите: 18 – 25 м, 35 – 45 м
и 50 – 67 м; проектен средноденонощен дебит на
водочерпене – 1 л/сек; проектен максимален дебит
на водочерпене – 13 л/сек; проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – 20 м.
Дейности за проучване на подземните води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за
определяне параметрите на водоносния хоризонт;
хидравлични тестове с проектния дебит и на 3
степени; вземане на водна проба за оценка на актуалното състояние на подземните води. Условия,
при които ще се разреши изграждане на съоръжението: не се разрешава ползване на черпената вода
за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
по време на водочерпенията да се следи нивото
на подземните води в съседните водовземни съоръжения с разрешени водовземания, а именно:
„Булмекстрейд“ – ООД – 2 броя кладенци, и в
кладенеца на „Полисан“ – ООД; да се предвиди
такъв режим на работа на проектираното водовземно
съоръжение, при който да не се понижават водните
нива в кладенците на „Булмекстрейд“ – ООД, и
„Полисан“ – ООД, повече от 0,3 м; формираните
отпадъчни води от обекта да се заустват в канализация, като не се допуска вливането на отпадъчни
води в канализационната мрежа с физико-химични показатели, които не отговарят на законовите
разпоредби. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
11288
Нона К ара д жова – минист ър на околната
среда и водите, на основание чл. 62а от Закона за
водите открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане
на съоръжения за подземни води, предназначени
за водовземане за напояване и други цели. Съоръженията – 2 броя тръбни кладенци, ще бъдат
изградени в неогенския водоносен хоризонт, вод
но тяло BG4G000000N012 – порови води в Неоген – Сандански, в имоти № 060011, местността
Марчевица, № 049006, местността Голям дол, в
землището на село Левуново, община Сандански,
област Благоевград, ЕК АТТЕ 43243, при координати на тръбните кладенци: ТК 1 „Лумпарова
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къща – Левуново“ N – 41°28'42.2", и Е – 23°18'46.0",
ТК 2 „Лумпарова къща – Левуново“ N – 41° 28'40.4",
и Е – 23°19'5.7", и надморска височина: ТК 1
„Лумпарова къща – Левуново“ – 192,82 м, и ТК 2
„Лумпарова къща – Левуново“ – 185,72 м. Проектни
параметри на използването: тръбен кладенец ТК 1
„Лумпарова къща – Левуново“: дълбочина: до 120 м;
кондукторна колона: от метални тръби с диаметър
∅ 250 мм в интервала от повърхността до 3 м и
задтръбна циментация; експлоатационна колона:
от РVС тръби с диаметър ∅ 160 мм в интервала от
повърхността до 120 м; водоприемна част (филтри):
от РVС тръби с диаметър ∅ 160 мм от 10 м до 118 м,
гравийна засипка на експлоатационната колона от
120 м до 3 м; тръбен кладенец ТК 2 „Лумпарова
къща – Левуново“: дълбочина: до 80 м; кондукторна
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 250 мм в
интервала от повърхността до 3 м и задтръбна циментация; експлоатационна колона: от РVС тръби
с диаметър ∅ 160 мм в интервала от повърхността
до 80 м; водоприемна част (филтри): от РVС тръби
с диаметър ∅ 160 мм от 10 м до 78 м, гравийна
засипка на експлоатационната колона от 80 м до
3 м. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – ТК 1 „Лумпарова къща – Левуново“ – до
0,4 л/сек, ТК 2 „Лумпарова къща – Левуново“ – до
0,2 л/сек. Проектен максимален дебит на водочерпене – ТК 1 „Лумпарова къща – Левуново“ – до 2 л/
сек, ТК 2 „Лумпарова къща – Левуново“ – до 1,7 л/
сек. Проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – ТК 1 – 28 м, и ТК 2 – 26,5 м.
Дейности за проучване на подземните води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за
определяне параметрите на водоносния хоризонт
във всеки един от кладенците; хидравлични тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане на
водни проби за оценка на актуалното състояние на
подземните води. Условия, при които ще се разреши
изграждане на съоръжението: не се разрешава ползване
на черпената вода за самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване; да се изпълнят комплексни сондажно-геофизични изследвания за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт; заявителят
да предаде безвъзмездно на Басейнова дирекция за
управление на водите в Западнобеломорски район
изграденото съоръжение за актуване като публична
държавна собственост, в случай че със същото бъде
разкрита минерална вода, изключителна държавна
собственост. Писмени възражения и предложения
от заинтересуваните лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
11289
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за промишлени цели. Съоръжението – тръбен кладенец,
ще разкрие пукнатинни води от подземно водно
тяло BG3G00000К2030 – пукнатинни води – Брезово – Ямболска зона, в ПИ № 87374.511.418,
землището на гр. Ямбол, община Ямбол, област
Ямбол, ЕК АТТЕ 87374, при координати на тръбния кладенец: N – 42°29'40.4", и Е – 26°28'28.8".
Проектни параметри на използването: дълбочина
на тръбния кладенец – 52 м, експлоатационна РVС
колона с диаметър ∅ 160 мм в интервала от 0,0 до
52 м, задтръбна циментация в интервала от 18 м
до повърхността, глинест тампонаж в интервала от
18 до 20 м, филтърна част с диаметър ∅ 160 мм в
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интервала от 25 м до 50 м и засипка на експлоатационната част от колоната от 50 м до 25 м. Проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 2,4 л/
сек. Проектен максимален дебит на водочерпене – 3,7 л/сек – сезонно. Проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – 13,30 м.
Дейности за проучване на подземните води: сондажно-геофизични изследвания; ядково сондиране с
описание на извадената ядка; опитно водочерпене
за определяне параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с проектния дебит и на
3 степени; вземане на водна проба за оценка на
актуалното състояние на подземните води. Условия,
при които ще се разреши изграждане на съоръжението: не се разрешава ползване на черпената вода
за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
да се изпълнят комплексни сондажно-геофизични
изследвания за изясняване на литоложкия строеж
на водоносния хоризонт и описание на извадената
ядка по време на сондирането. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат да
се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, София,
бул. Мария-Луиза 22.
11290
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за отводняване на фуражен цех и измиване на площадки и
производствени помещения. Съоръжението – тръбен
кладенец, ще бъде изградено в сарматския водоносен
хоризонт, водно тяло BG2G000000N015 – порови
води в Неоген-сармат – Североизточна Добруджа,
в ПИ № 39493.15.11, м. Божановски път, с. Крапец,
община Шабла, област Добрич, ЕК АТТЕ 39493,
при координати: ТК „Атанас Тодоров – Крапец“
N – 43°37'30.4", и Е – 28°32'26.5". Проектни параметри
на използването: дълбочина на тръбния кладенец
45 м, обсадна метална колона с диаметър ∅ 290 мм
в интервала от 0,0 до 16 м и задтръбна циментация в
същия интервал, експлоатационна колона с диаметър
∅ 160 мм в интервала от 16 до 45 м, филтърна част
от 32 м до 42 м. Проектен средноденонощен дебит на
водочерпене – 2,5 л/сек. Проектен максимален дебит
на водочерпене – 3,6 л/сек. Проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – 4,7 м. Дейности за проучване на подземните води: описание на
шлама и темпа на сондиране; опитно водочерпене
за определяне параметрите на водоносния хоризонт;
хидравлични тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане на водна проба за оценка на актуалното
състояние на подземните води. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръжението: по време
на водочерпенето да се наблюдават водните нива
в съседните сондажни кладенци, а именно: ТК „П.
Тодоров“, ТК 2 „М. Михайлов“, с-1х „Й. Илиев“ и
ТКЗ „Н. Йорданов“; не се разрешава ползване на
черпената вода за самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
11291
Евдокия Манева – заместник-минист ър на
околната среда и водите, на основание чл. 62а от
Закона за водите открива процедура за издаване
на разрешително за ползване на воден обект за
изграждане на дублиращи съоръжения за подземни
води като част от водовземна система за осигуряване
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на вода за питейно-битови цели на водоснабдителна група „Камчия – Близнаци“. Съоръженията – тръбни кладенци, ще разкрият порови води
от подземно водно тяло BG2G00000N019 – порови
води в неоген-миоцен Галата – Долен чифлик, в
имоти № 000456, 000457 и 000455, в землището
на с. Близнаци, община Аврен, област Варна,
ЕКАТТЕ 04426, при координати на тръбните кладенци: ТК 6а N – 43°02'34.4", Е – 27°51'01.1", ТК 7а
N – 43°01'53.4", Е – 27°51'13.2", ТК 8а N – 43°01'29.8",
Е – 27°51'24.4". Проектни параметри на използването: дълбочина: до 180 м ± 20 м. Тръбен кладенец
ТК 6а „В и К – Камчия – Близнаци“: техническа
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 426 мм
в интервала от повърхността до 8 м и задтръбна
циментация в интервала от 8 м до повърхността;
експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър ∅ 219 мм в интервала от 0 до 180 м ± 20 м
и гравийна засипка в интервала от 180 м ±20 м до
повърхността; водоприемна част (филтри): с диаметър ∅ 219 мм от 80 м до 170 м. Тръбен кладенец
ТК 7а „В и К – Камчия – Близнаци“: техническа
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 426 мм в
интервала от повърхността до 15 м и задтръбна
циментация в интервала от 15 м до повърхността;
експлоатационна колона: от метални тръби с диа
метър ∅ 219 мм в интервала от 0 до 180 м ± 20 м
и гравийна засипка в интервала от 180 м ± 20 м
до повърхността; водоприемна част (филтри): с диаметър ∅ 219 мм от 80 до 170 м. Тръбен кладенец
ТК 8а „В и К – Камчия – Близнаци“: техническа
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 426 мм в
интервала от повърхността до 25 м и задтръбна
циментация в интервала от 25 м до повърхността; експлоатационна колона: от метални тръби с
диаметър ∅ 219 мм в интервала от повърхността
до 180 м ± 20 м и гравийна засипка в интервала
от 180 м ±20 м до повърхността; водоприемна
част (филтри): с диаметър ∅ 219 мм от 80 м до
170 м. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 10 л/сек за всеки кладенец. Проектно
максимално допустимо понижение на водното
ниво – 9,8 м. Дейности за проучване на подземните
води: сондажно-геофизични изследвания; опитно
водочерпене за определяне параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични тестове на три степени
по отношение на дебита – с продължителност не
по-малка от 1 час за всяка степен и проследяване
възстановяването на водното ниво; с продължителност 24 часа – при възможен постоянен дебит, но
не по-голям от разрешения средноденонощен дебит
с проследяване възстановяването на водното ниво;
вземане на водна проба за оценка на актуалното
състояние на подземните води и пригодността им
за питейно-битови цели. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръженията: да се изпълнят
комплексни сондажно-геофизични изследвания за
изясняване на литоложкия строеж на водоносния
хоризонт. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
11292
353. – Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция – София, ИРМ – Кюстендил, на основание чл. 253 ДОПК с постановление
№ 0456/2003/004328 от 17.VІІІ.2009 г. възлага на
„Еко анализ“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 126739106,
адрес за кореспонденция – Димитровград, бул.
Димитър Благоев 23, вх. В, ет. 6, ап. 16, представлявано от управителя Стоян Михалев Тюйлиев,
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ЕГН 6004018441, адрес на представителя: Димитровград, ул. Димитър Благоев 23, вх. В, ет. 6, ап.
16, област Хасково, следните недвижими имоти:
А.1. административна сграда (ЦОФ), инв. № 13220,
поз. 13, акт № 22 – масивна триетажна сграда със
сутерен, геометрични параметри – ЗП 429 кв. м,
РЗП 1287 кв.м, година на построяване – 1976 г.,
конструкция – монолитна железобетонна, колони, основи, плочи, покрив – плосък, етажи 1, 2
и 3 са били предназначени за административни
цели, сградата се намира срещу обогатителната
фабрика за въглища при граници и съседи: от изток – рудник „Хр. Ботев“, от запад – промишлен
път, от север – вход на трета материална галерия,
и от юг – ацетиленова станция; 2. обогатителна
фабрика за въглища – масивна пететажна сграда с
железобетонна конструкция, инв. № 13221, поз. 18,
акт № 22, геометрични параметри – ЗП 4076 кв.м,
РЗП 20 380 кв.м, година на построяване – 1967 г.,
с 12 бункера за въглища (готова продукция) на
2-и и 3-и етаж на приемно-отправния цех със ЗП,
РЗП 418 кв. м и 18 бункера за сурови въглища в
приемно-отправен цех – ЗП, РЗП 627 кв.м, при
граници и съседи на имота: от изток – промишлен
път, от запад – жп линия, от север – парокотелно,
и от юг – жп линия; 3. механична работилница – масивна двуетажна сграда със железобетонна
конструкция, инв. № 13222, поз. 17, акт № 22, геометрични параметри – ЗП 465 кв. м, РЗП 775 кв.
м, година на построяване – 1967 г., при граници
и съседи на имота: от изток – промишлен път, от
запад – сграда на Централна обогатителна фабрика,
от север – Централна обогатителна фабрика, и от
юг – сграда на Централна обогатителна фабрика; 4.
ацетиленова станция масивна едноетажна сграда с
железобетонна конструкция и с инв. № 13230, поз.
28, акт № 22, геометрични параметри – ЗП 49 кв.
м, РЗП 49 кв. м, година на построяване – 1973 г.,
при граници и съседи на имота: от изток – съоръжение за гумено-транспортни ленти на рудник
„Хр. Ботев“ и сграда на Централна обогатителна
фабрика, от запад – промишлен път, от север – административна сграда на Централна обогатителна
фабрика, и от юг – съоръжение за гумено-транспортни ленти на рудник „Хр. Ботев“ и сграда на
Централна обогатителна фабрика; 5. павилион за
бариера тип „Бреза“ (портиерна) – едноетажна
сграда с метална конструкция на бетонов постамент – с инв. № 34905, поз. 33, акт № 22, геометрични параметри ЗП, РЗП – 6 кв. м, граници и
съседи: от изток – промишлен път, от запад – жп
линия, от север – промишлен път, и от юг – промишлен път; 6. бункери за пляка (скална маса),
инв. № 13236, поз. 24, акт № 22 – 4 броя, масивна
едноетажна сграда с железобетонна конструкция,
застроена площ 144 кв.м, 4 секции по 36 кв.м, година на построяване 1967 г., при граници и съседи:
от изток – промишлена площадка на Централна
обогатителна фабрика и трета минно наклонена
шахта, от запад – жп линия и Централна ремонтна
база, от север – промишлена площадка на рудник
„Бобов дол“, и от юг – Централна обогатителна
фабрика; 7. естакади 1, 2 и 3, с инв. № 14536, поз.
53, акт № 22, година на построяване 1967 г.; естакада
№ 1, масивна едноетажна сграда с железобетонна
конструкция, застроена площ 564 кв.м; естакада
№ 2, масивна едноетажна сграда с железобетонна
конструкция, застроена площ 897 кв. м; естакада
№ 3, масивна двуетажна сграда с железобетонна
конструкция, застроена площ 675 кв. м, РЗП 1350
кв. м, при граници и съседи: от изток – механична
работилница и промишлен път, от запад – жп линия,
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от север – Централна обогатителна фабрика, и от
юг – Централна обогатителна фабрика; 8. подземна
естакада (тунел) с инв. № 14537, поз. 34, акт № 22,
представлява подлез, свързващ рудник „Бобов дол“
и рудник „Инж. Ив. Русев“ с приемно-отправен
цех (ПОЦ) на Централна обогатителна фабрика,
застроена площ 1008 кв. м, година на построяване
1973 г., при граници и съседи: от изток – промишлена площадка на Централна обогатителна фабрика
и сграда на Централна обогатителна фабрика; 9.
склад за ГСМ – едноетажна сграда от метална
конструкция и минно-бетонни блокчета, който е
отбелязан под номер 36 от акт № 22, застроена
площ 172 кв. м., година на построяване 1985 г., при
граници и съседи: от изток – надшахтова сграда с
кула (ГКШ), от запад – държавен горски фонд, от
север – сграда на „Минстрой“, и от юг – надшахтова
сграда с кула (ГКШ); 10. склад за машини и съоръжения – едноетажна сграда от метална конструкция, който е отбелязан под номер 37 от акт № 22,
застроена площ 560 кв. м, година на построяване
1985 г., при граници и съседи: от изток – авариен
склад за противопожарни материали (работилница
на рудник „Бабино“), от запад – надшахтова сграда
с кула при скипова шахта, от север – надшахтова
сграда с кула (ГКШ), и от юг – гараж; 11. авариен
склад за противопожарни материали при главна
к леткова шахта (ГК Ш) – масивна едноетажна
сграда от панели, който е отбелязан под номер
38 от акт № 22, застроена площ и РЗП 896 кв. м,
година на построяване 1987 г., при граници и съседи: от изток – сграда на бани с назначения, от
запад – склад за машини и съоръжения на рудник
„Бабино“, от север – надшахтова сграда с кула
(ГКШ), и от юг – столова; 12. надшахтова сграда
и кула при скипова шахта – масивна едноетажна
сграда, застроена площ и РЗП 498 кв. м, позиция
№ 30 съгласно АДС № 22 от 28.VІ.1999 г., година
на построяване 1978 г., при граници и съседи: от
изток – надшахтова сграда с кула при скипова
шахта, от запад – път за Бобов дол – Радомир,
от север – сграда подемна уредба при клеткова
шахта, и от юг – път за Бобов дол – Радомир; 13.
сграда – сграда диспечер и склад (инструментална) – масивна едноетажна сграда с железобетонна
конструкция – поз. 51 от акт № 22, геометрични
параметри ЗП, РЗП 204 кв. м, ЗО – 440,35 куб.м,
година на построяване 1984 г., при граници и съседи:
от изток – вход главен травербан (стари назначения),
от запад – промишлен път, от север – сграда ПУЦ,
и от юг – руднична площадка Бобов дол; 14. склад
за машини и съоръжения – масивна едноетажна
сграда с метална конструкция, складът е отбелязан
под номер 46 от акт № 22, геометрични параметри
ЗП, РЗП 697,3 кв. м, ЗО – 8720,3 куб. м, година
на построяване 1985 г., при граници и съседи: от
изток – промишлен път, от запад – рудник „Първи
май“, от север – дърводелска работилница, и от
юг – руднична площадка Бобов дол; 15. зарядна
станция с токоизправител – масивна едноетажна
сграда с железобетонна конструкция – поз. 47 от
акт за собственост № 22, геометрични параметри
ЗП, РЗП 151,3 кв. м, ЗО – 726,24 куб. м, година
на построяване 1964 г., при граници и съседи:
от изток – руднична площадка Бобов дол, от запад – руднична площадка Бобов дол, от север – руднична площадка Бобов дол, и от юг – живачна
станция; 16. централна разпределителна подстанция
(ЦРП) – масивна едноетажна сграда с железобетонна конструкция, поз. 48 от акт за собственост
№ 22, геометрични параметри ЗП, РЗП – 83 кв. м,
ЗО – 664 куб. м, година на построяване 1964 г., при
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граници и съседи: от изток – руднична площадка
Бобов дол, от запад – руднична площадка Бобов дол,
от север – живачна станция, и от юг – руднична
площадка Бобов дол; 17. живачна станция – масивна
триетажна сграда с железобетонна конструкция,
поз. 49 от акт за собственост № 22, геометрични
параметри ЗП – 82,5 кв. м, РЗП – 247,5 кв. м,
ЗО – 631,12 куб. м, година на построяване 1956 г.,
при граници и съседи: от изток – руднична площадка
Бобов дол, от запад – руднична площадка Бобов
дол, от север – зарядна станция с токоизправител,
и от юг – централна разпределителна подстанция.
Всичките сгради по буква „А“ са изградени в землището на Бобов дол, област Кюстендил, извън
регулационния план в м. Дере Гребикал.
Б.1. Компресорна станция – на вентилационна
шахта 3 (ВШ – 3), масивна едноетажна сграда,
позиция № 2 от АДС № 24, със застроена площ
и разгъната застроена площ по 104 кв. м, година
на построяване 1985 г., при граници и съседи: от
изток – дегазационна уредба, от запад – подстанция, от север – земи на държавен горски фонд, и
от юг – подемна уредба при вентилационна шахта
3; 2. надшахтова кула – на вентилационна шахта
3 (ВШ – 3), позиция № 1 съгласно АДС № 24 от
5.VІІ.1999 г., масивна едноетажна сграда с метална
конструкция, застроена площ 255 кв. м, година
на построяване 1986 г., при граници и съседи: от
изток – подемна уредба при вентилационна шахта
3, от запад – земи на държавен горски фонд, от
север – подстанция, и от юг – вентилаторна уредба;
3. подемна уредба при вентилационна шахта 3 – инв.
№ 17149, поз. № 5 от АДС № 24 от 5.VІІ.1999 г.,
масивна едноетажна сграда от панели, застроена
площ 144 кв. м, година на построяване 1986 г.,
при граници и съседи: от изток – промишлен път,
от запад – надшахтова кула – на вентилационна
шахта 3, от север – компресорна станция, и от
юг – промишлен път и вентилаторна уредба; 4.
вентилационна уредба при вентилационна шахта 3 – инв. № 17150, поз. № 6 от АДС № 24 от
5.VІІ.1999 г., масивна едноетажна сграда от панели,
застроена площ 654 кв. м, година на построяване
1986 г., при граници и съседи: от изток – промишлена площадка на вентилационна шахта 3, от
запад – промишлена площадка на вентилационна
шахта 3, от север – надшахтова кула на вентилационна шахта 3, и от юг – ретранслатор. Всичките
сгради по буква „Б“ са изградени в землището на
Бобов дол, област Кюстендил, извън регулационния
план в м. Венец.
В.1. Кула с надшахтова сграда при вентилационна
шахта 1 – масивна едноетажна сграда със стоманобетонна конструкция, застроена площ 125 кв. м,
позиция № 2 съгласно АДС № 33 от 5.VII.1999 г.,
година на построяване 1976 г., при граници и съседи:
от изток – промишлена площадка на вентилационна
шахта 1, от запад – сграда подем и вентилаторна
уредба, от север – промишлена площадка на вентилационна шахта 1 и противопожарно стопанство, и
от юг – промишлена площадка на вентилационна
шахта 1; 2. вентилационна уредба при вентилационна
шахта 1 – инв. № 205, поз. № 3 от АДС № 33 от
5.VІІ.1999 г., масивна едноетажна панелна сграда,
застроена площ 288 кв. м, година на построяване
1976 г., при граници и съседи: от изток – кула с
надшахтова сграда на вентилационна шахта 1, от
запад – промишлена площадка на вентилационна
шахта 1, от север – сграда подем, и от юг – промишлена площадка на вентилационна шахта 1; 3.
резервоар при вентилационна шахта 1 – инв. № 408,
поз. № 4 от АДС № 33 от 5.VІІ.1999 г., масивна ед-
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ноетажна сграда, застроена площ 17,5 кв. м, година
на построяване 1976 г., при граници и съседи: от
изток – ниви на община Бобов дол, от запад – ниви
на община Бобов дол, от север – ниви на община
Бобов дол, и от юг – ниви на община Бобов дол;
4. противопожарно стопанство при вентилационна
шахта 1 – инв. № 409, поз. № 5 от АДС № 33 от
5.VІІ.1999 г., масивна едноетажна панелна сграда,
застроена площ и разгъната застроена площ по
336 кв. м, година на построяване 1976 г., при граници
и съседи: от изток – нива на община Бобов дол, от
запад – промишлена площадка на вентилационна
шахта 1, от север – нива на община Бобов дол, и
от юг – сграда подем и подстанция; 5. цетрална
разпределителна подстанция – при вентилационна
шахта 1 – двуетажна сграда, панелна конструкция,
застроена площ 320 кв. м, разгъната застроена площ
640 кв. м, позиция 8 от акт за собственост № 33,
година на построяване 1976 г., при граници и съседи:
от изток – промишлена площадка на вентилационна
шахта 1, от запад – промишлена площадка на венти�
лационна шахта 1, от север – противопожарно сто�
панство при вентилационна шахта 1, и от юг – сграда
подем. Всичките сгради по буква „В“ са изградени в
землището на Бобов дол, област Кюстендил, извън
регулационния план в м. Чавраганица.
Г. Сграда спасителна – масивна двуетажна сгра�
да, инв. № 36591, поз. I, акт № 25, застроена площ
300 кв. м и разгъната застроена площ 600 кв.м,
година на построяване 1970 г., при граници и съ�
седи: от изток – ограда и улица, от запад – ограда
и тревна площ, от север – ограда и тревна площ,
и от юг – тревна площ, намираща се в Бобов дол,
кв. Миньор, ул. Свети Спас.
Д. Помпена станция „Дяково“, инв. № 13218,
поз. II, акт № 32 – масивна едноетажна сграда с
железобетонна конструкция, застроена площ 446
кв. м и РЗП 446 кв. м, година на построяване
1980 г., при граници и съседи: от изток – колектор
на язовир „Дяково“, от запад – селскостопански
фонд, от север – стена на язовир „Дяково“, и от
юг – път, намираща се в землището на с. Дяково,
област Кюстендил, извън регулационния план в
м. Бучалото.
Е.1. Шламово стопанство, състоящо се от земя
с площ 116 970 кв. м, върху която е изградено
шламохранилище – старо масивно съоръжение,
ЗП 19 500 кв. м и година на построяване 1964 г.,
при граници и съседи: от изток – промишлен път,
от запад – държавен горски фонд, от север – дър�
жавен горски фонд, и от юг – сечище; 2. шламово
стопанство – масивна едноетажна сграда с железо�
бетонна конструкция, ЗП и РЗП 100 кв. м, година
на построяване 1964 г., при граници и съседи:
от изток – промишлен път, от запад – държавен
горски фонд, от север – държавен горски фонд, и
от юг – сечище. Недвижимите имоти по буква „Е“
са изградени в землището на Бобов дол, област
Кюстендил, извън регулационния план в м. Дере
Връчва.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението за възлагане, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
11281

СЪДИЛИЩА
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, IV състав, призовава Гюнел Хюсеин Исмаил
с последен адрес област Шумен, община Шумен,
гр. Шумен, ул. Ген. Драгомиров 22, вх. 4, ет. 2, ап.
77, и Сеферие Алиосман Хюсеин с последен адрес
област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Ген.
Драгомиров 22, вх. 4, ет. 2, ап. 77, сега с неизвестни
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адреси, да се явят в съда на 8.XII.2009 г. в 9,30 ч.
като ответници по гр.д. № 105/2009, заведено от
Николай М. Николов с правно основание чл. 135
и 17 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
11399
Пернишкият районен съд призовава Мария
(Марика) Василева Евтимова, с неизестен адрес,
да се яви в съда на 8.����������������������������
XII�������������������������
.2009 г. в 10 ч. като от�
ветница по гр.д. № 447/2007, заведено от Борка
Миленова Миланова и др., по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
11398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 6704/2005 вписа промени за
„Краси – С“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Красимир Василев Станимиров
на „София билд“ – АД; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Красимир
Василев Станимиров; вписва като едноличен соб�
ственик на капитала „София билд“ – АД; вписва
като управител Иво Димитров Иванов; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Триадица“, бул. България 111, комплекс „Ембаси
Суитс“, сграда А, ет. 3; дружеството се управлява и
представлява от управителя Иво Димитров Иванов;
вписва промени в учредителния акт.
44947
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 1122/2005 вписа промени за „Реформ
партнърс“ – ООД: вписва промяна на наименова�
нието от „Реформ партнърс“ – ООД, на „Реформ
партнърс холдинг“ – ООД; вписва промяна в дру�
жествения договор.
44948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 11628/90 вписа промени за
„А векс – транст рейдинг“ – ООД: вписва прех�
върляне на 255 дружествени дяла от Лина Мари�
нова Карабойкова-Иванова на Милена Василева
Йотова-Борисова; заличава като съдружник Лина
Маринова Карабойкова-Иванова; дружеството про�
дължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Авекс – транстрейди�
нг“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
Милена Василева Йотова-Борисова; вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Красно
село“, ул. Звъника 11, ап. 11; вписва промяна на
предмета на дейност: външна и вътрешна търговия,
консултантска дейност, търговско представител�
ство, посредничество и агентство, транспорт и
спедиционна дейност във вътрешно и международ�
но съобщение, производство на селскостопанска
продукция, рекламна дейност (без кино и печат),
издателска и импресарска дейност, туристически
услуги; заличава като управител Пламен Атанасов
Иванов; дружеството се управлява и представлява
от Милена Василева Йотова-Борисова; вписва нов
учредителен акт.
44950
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 8362/98 вписа промяна за „Статус ин�
вест“ – АД: дружеството се представлява от изпъл�
нителните директори Радослав Милев Кацаров и
Илчо Кръстев Попов само заедно.
44951
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14884/97 вписа промени за „Орбител“ – ЕАД:
заличава като едноличен собственик Виабридж
телекомюникейшънс холдинг лимитид; вписва като
едноличен собственик Магияр Телеком Телекомю�
никейшънс Пи Ел Си, акционерно дружество със
седалище Унгария.
44953
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 17686/97 вписа промени за „Изи тест“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Петко
Борисов Вардев на Дафина Венелинова Ангелова;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Ве�
личка Стефанова Величкова на Дафина Венелинова
Ангелова; вписва прехвърляне на 75 дружествени
дяла от Марин Руменов Маринов на Владислав
Ромилов Викторов; вписва прехвърляне на 150
дружествени дяла от Нели Иванова Калинова на
Владислав Ромилов Викторов; вписва прехвърляне
на 200 дружествени дяла от Нели Асенова Геор�
гиева на Владислав Ромилов Викторов; заличава
като съдружници Нели Иванова Калинова, Нели
Асенова Георгиева, Марин Руменов Маринов, Петко
Борисов Вардев и Величка Стефанова Величкова;
заличава като управител Милчо Василев Лалов;
вписва като съдружници Дафина Венелинова Ан�
гелова и Владислав Ромилов Викторов; вписва като
управител Владислав Ромилов Викторов; вписва
нов дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Владислав Ромилов Викторов.
44952
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 937/97 вписа промени за „Амареа ил�
сор“ – ООД: вписва промяна в адреса на управ
ление – София, район „Възраждане“, ул. Братя
Миладинови 5; вписва промени в дружествения
договор.
44954
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д.
№ 13530/96 вписа промени за „Наш дом – България
АД – холдинг“ – АД: дружеството е със съвет на ди�
ректорите в състав: заместник-председател „Овергаз
холдинг“ – АД, представлявано от Слави Николов
Кашеров, Андрей Иванов Тенев – председател,
Кирил Иванов Василев – изпълнителен директор,
Огнян Георгиев Денчев и Славчо Георгиев Велков;
дружеството се представлява само съвместно от
изпълнителния директор Кирил Иванов Василев
и председателя на съвета на директорите Андрей
Иванов Тенев.
44955
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 2675/94 вписа промени за „Строителство
и възстановяване – СВ“ – АД: вписва промяна на
наименованието от „Строителство и възстановя�
ване – СВ“ – АД, на „Еско – СВ“ – АД; вписва
нов предмет на дейност: комплексни строителни
и монтажни услуги по саниране на сгради и пови�
шаване на енергийната ефективност на сгради и
съоръжения, строителна и ремонтна дейност, довър�
шителни и възстановителни работи, изграждане и
експлоатация на обекти, търговско посредничество
и представителство, маркетингова и консултантска
дейност, сделки с недвижими имоти и с интелекту�
ална собственост, управление, отдаване под наем и
експлоатация на недвижими имоти, туристически
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, оздрави�
телна и възстановителна дейност, всякаква друга
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незабранена със закон дейност; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 15.VIII.2007 г.
44956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15932/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Сара�
тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл. 37,
вх. А, ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност: експортимпорт, посредничество, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Артур Павел
Колач, който го управлява и представлява.
44933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16481/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Сине�
ман“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Борово 41, вх. А,
ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: организиране и
извършване на консултантска, строително-монтажна
и маркетингова дейност в областта на проектирането
и изграждането на малки и средни предприятия и
други строителни обекти от социално-битовата и
промишлената сфера, покупко-продажба и замяна
на движими и недвижими имоти, търговия с всички
видове строителни материали и произведения на
строителната индустрия, производство и търговия
с промишлени стоки и стоки за потребление,
представителство и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно�
личен собственик на капитала и управител Нина
Светославова Александрова, която го управлява
и представлява.
44934
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15872/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Екселенс ЦС“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, кв. Васил Левски, ул. Княгиня Тамара
18, ет. 2, с предмет на дейност: рекламна дейност,
металообработване (без оръжие), търговия на въ�
трешния и външния пазар, внос, износ, реекспорт
и бартер на нови и употребявани автомобили и на
авточасти – нови и втора употреба, транспортна
дейност, покупко-продажба, отдаване под наем на
имущество и сделки с недвижими имоти, хотелиер�
ство, ресторантьорство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, извършване на всякаква произ�
водствена, търговска, стопанска и друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ценко
Петров Стоянов и Ирина Стоянова Михайлова и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
44935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16828/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Съни дрийм“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Пенчо Славейков 10 – 12, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
превозна, хотелиерска, туристическа дейност, ресто�
рантьорство, производство и продажба на произве�
дения за бита, предприемачество, посредничество,
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всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Веселин Петров Минев
и Христо Александров Панчев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44936
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15650/2007 вписа в търговския регистър ед�
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Лап“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Околчица, бл. 3, вх.
Б, ет. 1, ап. 19, с предмет на дейност: фотографски
услуги и сервиз, компютърни и интернет издания,
дейности и услуги, издателска дейност, хотелиер�
ски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, сервизни и други услуги и
дейности, полиграфическа дейност и тиражиране на
звуко- и компютърни записи, производство, покупка
и продажба на стоки на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, външнотър�
говски сделки, внос, износ и реекспорт на стоки в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, покуп�
ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, всякакви други дейности,
незабранени от Търговския закон или акт на Ми�
нистерския съвет. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Любомир Димитров Асенов,
който го управлява и представлява.
44937
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16357/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алкънбъри
системс“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп�
равление София, район „Средец“, бул. Патриарх
Евтимий 16А, партер, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро�
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про�
грамни, импресарски и други услуги, внос, износ
и реекспорт, дружеството извършва всякаква друга
стопанска дейност с изключение на забранената с
нормативен акт и придобива всякакви права, необ�
ходими за осъществяването на неговия предмет на
дейност в съответствие със законодателството. Дру�
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Алкънбъри
Системс“ – Ллс, и се управлява и представлява от
управителя Георги Димитров Петров.
44938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15900/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Джи
Ди България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Симеоново,
бул. Симеоновско шосе 179, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро�
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, дистрибуция, продажба на стоки от соб�
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, сделки с инте�
лектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар�
ски или други услуги, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
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всички други дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георги Йорданов Деянов, който го
управлява и представлява.
44939
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16563/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Залба
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле�
ние София, район „Сердика“, ул. Гъдуларче 12, с
предмет на дейност: търговия и предприемачество,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, покупка на недвижими имо�
ти с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Албена Любенова Иванова, която го
управлява и представлява.
44940
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17292/2007 вписа в търговския регистър еднолич�
но дружество с ограничена отговорност „Йоаннис
Принтатко – България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Елин Пелин 4, с предмет на дейност: консултации в
областта на изграждането, реновирането на недви�
жими имоти и в областта на механо-инженерната
и електротехническата дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли�
чен собственик на капитала Йоаннис Принтатко,
който го управлява и представлява.
46000
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17256/2007 вписа в търговския регистър друже�
ство с ограничена отговорност „Апопси“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет на дей�
ност: придобиване, управление, стопанисване и
разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, както и всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана. Друже�
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Панагиотис Пасантас, Ксантос
Писиарас и Костакис Писиарас и се управлява и
представлява от Панагиотис Пасантас и Ксантос
Писиарас заедно и поотделно.
46001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17132/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Меджик тур“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Драгалевска 8, вх. А, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: туроператорска, турагентска
и транспортна дейност, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хоте�
лиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Друже�
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Младен Христов Николов и Анто�
нина Георгиева Карамочева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46002
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17050/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Метал
инженеринг – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, бул. Сливница
172, с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество, ко�
мисионни, спедиционни и превозни сделки, хотели�
ерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно�
личен собственик на капитала Николай Найденов
Димитров, който го управлява и представлява.
46003
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16969/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Уеп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. Генерал Тотлебен 2А, ет. 4, ап. 10,
с предмет на дейност: покупка и продажба, отдаване
под наем на недвижими имоти и парцели, строеж
и обзавеждане на сгради, маркетинг и промоцира�
не, вътрешна и външна търговия, производство и
покупко-продажба на всякакъв вид стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, незабранени с нормативен акт,
комисионерска, спедиторска, превозна, складова,
лизингова дейност, продажба на моторни превозни
средства от всякакъв тип, дейност на търговско
представителство и търговско посредничество, хоте�
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, сделки
с интелектуална собственост и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон. Друже�
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Делян Тодоров
Гривишки, който го управлява и представлява.
46004
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17043/2007 вписа в търговския регистър друже�
ство с ограничена отговорност „Боро – 91“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Подграмада 45, с предмет на дейност:
покупко-продажба на селскостопанска продукция,
полевъдство и животновъдство, плодове, зеленчуци
и цветя, промишлени и хранителни стоки, стоки
за бита, облекла, обувки, конфекция и трикотаж,
алкохолни и безалкохолни напитки, кафе и цигари,
тестени, сладкарски и млечни изделия, бутик, ока�
зион, комисион, сувенири, бижутерия и консигнация
(без благородни метали, скъпоценни камъни, памет�
ници на културата и медикаменти), хотелиерство,
ресторантьорство, заведения за обществено хранене,
бърза закуска, бар, кафе-сладкарница, сделки с не�
движими имоти, проектно-конструкторска дейност,
ремонт и монтаж на електронни съоръжения и битова
електротехника, машинописни и медицински услуги
(без медикаменти, с документ за правоспособност),
туристическа и транспортна дейност в страната и
в чужбина, реклама, маркетинг, външнотърговска
дейност, внос и износ, реекспорт, производство на
сухи лепила, мазилки, шпакловки, грундове, бои,
латекси, лакове и други строителни материали,
производство на всякакви стоки, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Друже�
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Богомил Давидов Дачев и Рилка
Иванова Дачева и се управлява ипредставлява от
Богомил Давидов Дачев.
46005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17019/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Глобал
консултинг пропъртис мениджмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Петър Парчевич 32, ет. 3, ап. 8, с
предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, консултантска дейност в областта
на недвижимите имоти – прехвърляне, узаконя�
ване, проектиране, строителство, реконструкция,
реновация и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
инженерингова дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Савов Джендов,
който го управлява и представлява.
46006
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16469/2007 вписа в търговския регистър друже�
ство с ограничена отговорност „Реверсо Адвен�
чър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези,
бл. 13, ет. 11, ап. 48, с предмет на дейност: турис�
тически услуги и туристически продукти и всякак�
ви туристически дейности, в т.ч. туроператорска,
туристическа агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, предоставяне на допълнителни
туристически услуги, всякакви други дейности в
сферата на ваканционния, културно-историческия,
екологичния, здравния и балнеоложкия, спортния,
селския, конгресния или който и да е друг туризъм,
планиране, създаване и провеждане на образова�
телни програми и курсове посредством метода
на обучението чрез преживяване, провеждане на
корпоративни курсове, обучения и семинари, стро�
ителство, инвестиционно проектиране, инженерни
консултации в строителството, информационни и
програмни дейности, консултантски услуги, както
и всякакви други търговски сделки и дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопре�
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Грозданов Грозданов и Лилия Петрова
Грозданова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
46014
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 4877/2006
вписа прекратяването на „Котис – БТ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Капитан Андреев 7, ет. 4, и го обявя�
ва в ликвидация, с ликвидатор Тодор Александров
Тодоров и със срок за ликвидацията 6 месеца.
46015
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17019/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Глобал
консултинг пропъртис мениджмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Петър Парчевич 32, ет. 3, ап. 8, с
предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, консултантска дейност в областта
на недвижимите имоти – прехвърляне, узаконя�
ване, проектиране, строителство, реконструкция,
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реновация и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
инженерингова дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Савов Джендов,
който го управлява и представлява.
46016
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16778/2007 вписа в търговския регистър друже�
ство с ограничена отговорност „Агра 71“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Банат 34, вх. 1, ет. 6, ап. 23, с пред�
мет на дейност: покупко-продажба, отдаване под
наем и управление на недвижими имоти, отдаване
под наем на автомобили и всякакви МПС, ресто�
рантьорство, превози и легализация на документи,
вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна
дейност, вътрешен и международен туризъм, тър�
говия с всякакви стоки и услуги, незабранени със
закон, внос-износ и търговско посредничество,
комисионерски и консигнационни услуги, агентство
и представителство (без процесуално) на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, мениджмънт и експлоатация
в областта на туризма, инвестиране и строителство,
както и всякакви други стопански и търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж�
ници Румен Борисов Арнаудов и Теодор Тодоров
Попов, които го управляват и представляват заедно
и поотделно, а при извършване на сделки за покуп�
ко-продажба на недвижими имоти, отдаване под
наем и управление на недвижими имоти – заедно.
46017
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17105/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Букмейкър 0126“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, ул. Родопски извор 40,
вх. В, ет. 3, ап. 33, с предмет на дейност: изграждане
и експлоатация на игрални зали за хазартни игри,
организиране на хазартни игри с игрални автомати
и други подобни съоръжения, на лотарии, томболи,
тото, лото, числови лотарийни игри, „Бинго“ и
„Кено“, на залагания върху резултати от спортни
състезания и случайни събития, букмейкърска
дейност, както и на помощни и спомагателни дей�
ности във връзка с тях (след получаване на необ�
ходимите лицензи и разрешения от компетентните
държавни органи), търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, маркетинг
и реклама, дистрибуторска и лизингова дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Калоян
Петров Събев и Митко Цветанов Тодоров и се уп�
равлява и представлява от Калоян Петров Събев.
46018
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16859/2007 вписа в търговския регистър друже�
ство с ограничена отговорност „Джей енд Джей
Ей оувърсийз пропъртис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Русалийски проход 19, ет. 2, офис 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен вид,
както и всякакви други сделки, незабранени със
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закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джули Елизабет Аристиду
и Деметракис Костас Аристиду и се управлява и
представлява от Джули Елизабет Аристиду.
46019
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13729/2007 вписа промени за „Миг груп
А“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от „М.и.г. Груп“ – АД, на Томислав Алексан�
дров Цолов, 5 дружествени дяла от Анита Тодорова
Стоянова на Любомир Христов Аламанов, 10 дру�
жествени дяла от „М.и.г. Груп“ – АД, на Олег Вен�
циславов Атанасов и 30 дружествени дяла от „М.и.г.
Груп“ – АД, на Светослав Венциславов Атанасов;
заличава като съдружници „М.и.г. Груп“ – АД, и
Анита Тодорова Стоянова; вписва като съдружници
Томислав Александров Цолов, Любомир Христов
Аламанов, Олег Венциславов Атанасов и Светослав
Венциславов Атанасов; заличава като управители
Анита Тодорова Стоянова и Ралица Петрова Петро�
ва; вписва като управител Светослав Венциславов
Атанасов; премества седалището и адреса на упра�
вление в София, район „Подуяне“, бул. Владимир
Вазов 17; вписва промени в дружествения договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Светослав Венциславов Атанасов.
46020
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17115/2007 вписа в търговския регистър дру�
жество с ограничена отговорност „Декор груп
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 1, бл. 117,
вх. Ж, ет. 4, ап. 121, с предмет на дейност: търго�
вия с недвижими и движими имоти, управление
на недвижими имоти, консултантска и рекламна
дейност, сделки с интелектуална собственост и
ноу-хау, строителна и ремонтна дейност, информа�
ционни, дизайнерски, импресарски, маркетингови,
инженерингови, търговски и таксиметрови услуги,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, по�
купка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и стоки за бита,
търговско представителство, вътрешна и външна
търговия (внос-износ), както и всякаква друга дей�
ност, необходима и незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Петър Иванов
Лесов и Васил Петров Шопов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46028
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17155/2007 вписа в търговския регистър еднолич�
но дружество с ограничена отговорност „Димекс
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле�
ние София, район „Подуяне“, ж.к. Слатина, бл. 1,
вх. В, ап. 46, с предмет на дейност: производство
и търговия с всякакви стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, рек лама,
консултантски услуги, строителна и транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру�
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Диман Стефа�
нов Атанасов, който го управлява и представлява.
46029
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 7012/2007 вписа промени за „Шийдел
коминни системи“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Бурел 46, ет. 1; вписва нов учредителен акт.
46030
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16831/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Рум�
ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 708П,
ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки,
транспортна и спедиторска дейност, дистрибуция,
специализиран подбор, обучение и управление на
човешките ресурси, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо�
тен или обработен вид, всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Атанас Илиев Илиев, който
го управлява и представлява.
46031
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16283/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Самсон яхтинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Г. С. Раковски 125, ет. 5, с предмет на
дейност: производство на яхти, катамарани и други
плавателни съдове, ветроходни и/или с двигател,
използван за туризъм, спорт, спортен риболов или
развлечение, за плаване по море и/или по вътрешни
водни пътища, както и всякаква друга дейност, не�
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Живко
Иванов Димитров и Делка Костадинова Маркова,
която го управлява и представлява.
46032
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 12099/2002 вписа промени за „ХР консул�
тинг“ – ЕООД: заличава като управител Илинка
Георгиева Димит рова; вписва като у правител
Делка Костадинова Маркова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Делка
Костадинова Маркова.
46033
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7122/2003 вписа промени за „Генетична и
медико-диагностична лаборатория Геника“ – ООД:
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от
Филип Димитров Славов на Кремена Стойчева
Славова и 10 дружествени дяла от Филип Дими�
тров Славов на Виктор Димитров Славов; вписва
прехвърляне на 3 дружествени дяла от Анастасия
Иванова Парашкевова на Кремена Стойчева Сла�
вова; заличава като съдружник Филип Димитров
Славов; заличава като управител Петя Стефанова
Янкова; вписва като съдружници Кремена Стойчева
Славова и Виктор Димитров Славов; вписва като
управител Ромил Станиславов Калотов, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва нов
дружествен договор.
46034
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 10721/2002 вписа промени за „Суис
ред“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
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на капитала и управител Боян Лалов Христов; вписва
прехвърляне на 34 дружествени дяла от Боян Лалов
Христов на Хари Бернард Крос, 33 дружествени дяла
от Боян Лалов Христов на Васил Иванов Петров
и 33 дружествени дяла от Боян Лалов Христов на
Саша Станимиров Пейчев; вписва като съдружници
и управители Хари Бернард Крос, Васил Иванов
Петров и Саша Станимиров Пейчев; дружеството
продължава дейността си като „Суис ред“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление от
район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 109, вх. Г,
ет. 3, ап. 53, в район „Изгрев“, бул. Самоков 14,
бл. 5, вх. Б, ап. 2; дружеството ще се управлява и
представлява от Хари Бернард Крос, Васил Ива�
нов Петров и Саша Станимиров Пейчев заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
46035
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12552/2007 вписа промени за „Пироно�
ва“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието
на „Пиронова ИС България“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
46036
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2168/99 вписа промени за „Либеро“ – АД:
дружеството продължава дейността си като „Либе�
ро“ – ЕАД; вписва като едноличен собственик на
капитала „Санта Фе трейдинг лимитид“, Британски
Вирджински острови; вписва нов устав, приет с
протоколно решение от 25.Х.2007 г. на едноличния
собственик на капитала.
46037
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3639/2004 вписа промени за „Медицински
център Европа“ – ЕООД: заличава като управител
Екатерина Митова Бързашка; вписва като управи�
тел Динко Младенов Господинов; дружеството ще
се управлява и представлява от Динко Младенов
Господинов.
46051
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14105/2004 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Халаф
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп�
равление София, район „Витоша“, кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 37, с предмет на дейност: строи�
телство, проектиране, монтаж, ремонтни дейности
на различни обекти, търговска дейност, външно�
търговска дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионни и спедиционни сделки,
транспорт и спедиция, международен превоз на
пътници и товари и обществен превоз на пътници
на територията на страната, таксиметров превоз,
туризъм – лечебен и други видове, посредническа и
консултантска дейност на територията на страната
и в чужбина, софтуер, консултантска, рекламна,
издателска, импресарска и маркетингова дейност,
покупка на стоки с цел продажба, производство на
стоки с цел продажба, организиране на връзки с
обществеността, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Сидо Али Халаф и се управлява и
представлява от управителя Мохамад Халаф Ахмад.
46052
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16406/2007 вписа в търговския регистър дружество
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с ограничена отговорност „Макош“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Три�
адица“, ж.к. Стрелбище, бл. 10, вх. Г, ет. 3, ап. 56,
с предмет на дейност: откриване на увеселителни
заведения за обществено хранене, ресторантьорство,
сладкарство и хотелиерство, маркетинг, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги, сделки с
недвижими имоти, рекламна и издателска дейност,
производство, преработка и търговска реализация на
стоки за бита, потребителски и промишлени стоки,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи�
тал 5000 лв., със съдружници Елена Владимирова
Йорданова и Орлин Иванов Ефтимов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
46053
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15918/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Сима
19“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Цар Борис III
№ 139, магазин 2, с предмет на дейност: посредни�
ческа застрахователна дейност, покупка на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид и
последващата им продажба, покупка и продажба
на недвижими имоти, както и последващото им
застраховане, хотелиерство и ресторантьорство,
лизингова дейност, отдаване на имоти и вещи под
наем, търговско представителство, посредничество
и агентство на физически или юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Вяра Благовестова Цолова,
която го управлява и представлява.
46054
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 3297/2006 вписа промени за „Проджект
Дуранкулак лейк“ – ООД: заличава като управи�
тел Мартин Грегъри Грифин; вписва промяна в
наименованието на съдружника „Проджект Дуран�
кулак лимитид“ на „Дуранкулак лейк лимитид“;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Джон Брендан Мориарти; вписва про�
мени в дружествения договор.
46055
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14339/2006 вписа прехвърляне на пред�
приятието на ЕТ „Донна – Соня Георгиева“ като
съвкупност от права, задължения и фактически отно�
шения на „Донна“ – ООД (рег. по ф.д. № 4676/2007
по описа на СГС).
46056
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 7992/2004 вписа промени за
„Макс – 4М“ – ООД: вписва прехвърляне на 45
дружествени дяла от Красимира Георгиева Грънча�
рова на Евгени Георгиев Иванов; дружеството ще
се управлява и представлява от Красимира Геор�
гиева Грънчарова; вписва нов дружествен договор.
46057
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11290/2005 вписа промени за „Арес
тех“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Георги Колев Георгиев на Елена Стефанова
Капинчева; заличава като едноличен собственик
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на капитала и управител Георги Колев Георгиев;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Елена Стефанова Капинчева; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Дедеагач, бл. 60А,
вх. А, ет. 7, ап. 16; вписва промяна на наименова�
нието на „Капинчева“ – ЕООД; дружеството ще
се управлява и представлява от Елена Стефанова
Капинчева.
46058
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8467/2005 вписа промени за „Ралена
стил“ – ЕООД: премества адреса на управление в
София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 47, бизнес
парк Витоша, ет. 5 1/2, офис 520; вписва промяна
в учредителния акт на дружеството.
46059
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12177/98 вписа промени за „ПКФ – Бъл�
гария – Експерт“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Иван Атанасов Симов; вписва като съ�
дружник и управител Елеонора Иванова Билбилева;
вписва прехвърляне на 26 дружествени дяла от Иван
Атанасов Симов на Елеонора Иванова Билбилева;
дружеството ще се управлява и представлява от
Анета Борисова Тупавичарова, Димитър Начев
Тодоров и Елеонора Иванова Билбилева заедно и
поотделно; вписва промени в дружествения договор.
46060
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1638/99 вписа промяна за „Динамед – ко�
мерс“ – ООД: заличава като управител Златомира
Христова Демерджиева-Васева.
46061
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16430/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Ма�
ринопулос Кофи къмпани България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, бул. Цар
Освободител 10, ет. 3, предмет на дейност: извърш�
ване и промоция на всички дейности, свързани
пряко или непряко с продажбата и дистрибуцията на
специалитети и напитки от кафе, както и напитки,
свързани с кафе, чай и напитки, свързани с чай и
други стоки, вкл. оборудване и аксесоари за кафе и
чай, в най-широк смисъл придобиване, продажба,
управление и експлоатация на недвижимо и дви�
жимо имущество, вкл. патенти, търговски марки,
лицензии, разрешителни и друга индустриална
собственост, всякаква друга дейност, разрешена
със закон, необходима за развитие на споменатите
дейности на дружеството, като ако за извършването
на такава дейност е необходимо разрешение, лиценз
или регистрация според приложимите закони, то
такава дейност ще се развива само след извършване
или получаването на съответното разрешение, ли�
ценз или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Старбъкс Маринопулос СЕЕ Б.В.“ и
се управлява и представлява от управителя Нико�
лаос Галанопулос.
46084
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16657/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Медицински
център Про – Вита“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул. Ами
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Буе 68 – 72, ет. 4, офис 18, с предмет на дейност:
специализирана извънболнична медицинска помощ
и търговски сделки за нуждите на осъществяваните
медицински дейности и за обслужване на пациентите
(след регистрация по реда на Закона за лечебните
заведения). Дружеството е с неопределен срок, с ка�
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Про – Вита“ – ООД (рег. по ф.д. № 13130/2007 по
описа на СГС), и се управлява и представлява от
управителя Лидия Николова Христова и Владимир
Герчев Христов заедно и поотделно.
46085
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16794/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сато фешън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ул. Симеоновско шосе, бл. 83, вх.
В, ет. 2, ап. 66, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, продажба на съоръжения, по�
средничество и представителство на чуждестранни
физически и юридически лица, строителство, рес�
торантьорство, издателска и полиграфическа дей�
ност, производство на стоки, консултантски услуги,
спедиторска и транспортна дейност, хотелиерство,
разпространение на компютърна, консултантска,
маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ�
дружници Александър Стойков Николов и Теодор
Георгиев Георгиев и се управлява и представлява
от Александър Стойков Николов.
46086
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 8622/2007 вписва промени за „Шортман
ленд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружест�
вени дяла от Ивайло Борисов Зайков на „Флечер
маркетинг – България“ – ЕООД; вписва като съ�
дружник „Флечер маркетинг – България“ – ЕООД;
дружеството продължава дейността си като „Шорт�
ман ленд“ – ООД; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Кремиковци“, кв.
Ботунец, Промишлена зона Кремиковци; вписва
като управител Херберт Тодоров Колев; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Ивайло Борисов Зайков и Херберт Тодоров Колев
заедно; вписва нов дружествен договор.
46087
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16729/2007 вписа в търговския регистър еднолич�
но дружество с ограничена отговорност „Виктория
19“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба 1, бл. 170, вх.
Б, ет. 7, ап. 43, с предмет на дейност: масажи,
разтривки, рехабилитация, акупресура, покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препро�
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, ре�
кламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цветанка Бориславова
Шопова, която го управлява и представлява.
46088
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16547/2007 вписа в търговския регистър ед�
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Евро – Болканлинк“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
бул. Ген. М. Скобелев 64, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: търговия с недвижими имоти, строи�
телство, финансови услуги, консултантски услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи�
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Теодор Николас Антопулос, който го управлява и
представлява.
46089
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16640/2007 вписа в търговския регистър дру�
жество с ограничена отговорност „Райвъл Ентър�
прайс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Драгалевска 3, ет. 4,
ап. 30, с предмет на дейност: проучване и кон�
султантски услуги в областта на строителството,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
вътрешно- и външнотърговска дейност с всякак�
ви стоки, представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридиче�
ски лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, лизинг, внос и износ на стоки, както и
всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Кирилов Стоев и
Рима Уехбе и се управлява и представлява от Иван
Кирилов Стоев.
46090
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7179/2004 вписа промени за „Макс трейд
4“ – ЕООД: заличава като управител Атанас Иванов
Младенов; вписва като управител Красимир Геор�
гиев Василев, който ще управлява и представлява
дружеството.
46097
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 9256/2004 вписа промени за „Калина Ве�
сислава“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от район „Витоша“, бул. Пушкин,
бл. 65, ет. 1, в район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 732,
вх. Г, ап. 86; вписва нов учредителен акт.
46098
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16978/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Агроформула“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, бул. Климент Охридски 11, бл. 9,
вх. Б, ап. 44, с предмет на дейност: земеделие,
животновъдство, преработка на селскостопанска
продукция, инвестиции, строителство, туризъм, на�
учноизследователска дейност, разработка на софтуер,
инженерингова дейност, защита на информацията
и информационните системи, външно- и вътреш�
нотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионна дейност, маркетинг,
реклама и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Иванова
Атанасов, Петко Борисов Иванов и Илияна Васи�
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лева Даскалова и се управлява и представлява от
Петър Иванов Атанасов и Петко Борисов Иванов
заедно и поотделно.
46099
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 9520/2005 вписа промени
за „Марчев“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Михаил Христов Марчев на
Божидар Динков Иванов; вписва като съдружник
Божидар Динков Иванов; дружеството продължава
дейността си като „Марчев“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
46100
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 9033/2004 вписа промени
за „Елит – ИИ – 71“ – ЕООД: за личава като
едноличен собственик на капитала и управител
Пламен Иванов Маджарски; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Пламен Иванов Маджар�
ски на Любомир Иванов Недялков; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Любомир Иванов Недялков, който ще управлява и
представлява дружеството; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
46101
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8826/2004 вписа промени за „Евролийз
ауто“ – АД: вписва увеличение на капитала от
4 867 200 лв. на 9 000 000 лв. чрез издаване на
4 132 800 нови поименни налични неделими непри�
вилегировани акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една; заличава членовете на
съвета на директорите в състав: Кирил Иванов
Бошов, „Еврохолд България“ – АД, и Асен Ема�
нуилов Асенов; вписва нов съвет на директорите в
състав: Кирил Иванов Божов – председател, Георги
Благоев Денков – заместник-председател, и Асен
Емануилов Асенов; вписва като изпълнителен член
Асен Емануилов Асенов, който ще представлява
дружеството; вписва изменения и допълнения в
устава, приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 5.IХ.2007 г.
46102
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6748/2004 вписа промени за „Форин ин�
вест“ – ЕООД: заличава като управител Стоянка
Матеева Кръстева; вписва като управител Недялка
Тодорова Минкова, която ще управлява и предста�
влява дружеството.
46103
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г. по
ф.д. № 9326/2003 вписа промени за „Карол капитал
мениджмънт“ – ЕАД: вписва промяна в устава,
приета с решение на едноличния собственик на
капитала на 18.Х.2007 г.; дружеството ще се пред�
ставлява винаги от двама от членовете на съвета
на директорите заедно.
46104
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 2958/96 вписа промени
за „707 стоки“ – ЕООД: деноминира капитала на
дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и
размера на дяловете; вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Радослав Любомиров Радков
на Михаил Михайлов Димитров; заличава като
едноличен собственик и управител Радослав Любо�
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миров Радков; вписва като едноличен собственик на
капитала Михаил Михайлов Димитров; дружеството
ще се управлява и представлява от Михаил Ми�
хайлов Димитров; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Красно село“, ул.
Хайдушка гора 54; вписва нов учредителен акт.
46105
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 13602/99 вписа промени за „Медикостоматологичен център Випмед“ – ООД: вписва
промяна на наименованието на „Медико-дента�
лен център Випмед“ – ООД; вписва промяна в
предмета на дейност: оказване на специализирана
извънболнична медицинска помощ за диагностика,
лечение и рехабилитация на болни в областта на
вътрешните болести, белодробните заболявания,
бронхологията, неврологията, акушерството и ги�
некологията, урологията, проблемите на имунната
система, УНГ, очните, кожно-венерологическите
и други болести, извършване на специализирани
клиничнолабораторни и параклинични изследвания,
специализирана, доболнична хирургическа помощ
(амбулаторна операционна и превързочна), в т.ч. и
амбулаторна очна хирургия и лазерна коагулация
на заден очен сегмент, специализирано обслужване
по трудова медицина, оказване на първична и спе�
циализирана извънболнична дентална помощ, както
и други свързани с тях извънболнични дейности
и търговски сделки, свързани с осъществяването
на медицинските дейности на дружеството и за
обслужване на пациентите; вписва нов дружествен
договор.
46106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16800/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Ин�
вестиции АМК“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Хаджи
Димитър 9, ет. 6, ап. 10, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, вкл. държане, отда�
ване под наем и покупко-продажба на недвижими
имоти, консултантски услуги, производство и по�
купка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионерска, спедиторска, превозна, складова,
лизингова дейност и дейност на търговско предста�
вителство и посредничество, хотелиерски, турис�
тически, рекламни, информационни, програмни и
други услуги, покупка и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Антониос Хасиотис, който
го управлява и представлява.
46107
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 3953/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аббитания
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп�
равление София, район „Лозенец“, ул. Кокиче 9, с
предмет на дейност: търговия и посредничество
при търговия с недвижими имоти, строителство на
жилищни имоти, строителство на жилищни, ад�
министративни сгради, на промишлени, търговски,
транспортно-логистични комплекси, развлекателни
и бизнес центрове и паркове, проектиране и рекла�
ма, придобиване, притежание, отдаване под наем,
ползване, продажба, администриране, управление на
сгради и имоти от градски и селски тип, изготвяне,
изпълнение и реализиране на проекти в строител�
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ството – директно, с подизпълнители, с конкурси
или публични или частни търгове, търговски и
консултантски услуги, свързани със сектора на
недвижимите имоти, развитие и градоустройствено
планиране, управление на имения и жилищни зони,
измервания и планиметрия, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 500 000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Аббитаниа, Десарроллос
Ресиденсиалес Туристикос“ – ООД, и се управлява
и представлява от Вера Пенчева Ралчева.
46201
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 3953/2007 вписа промени за „Аббитания
България“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Лозенец“, бул. Н.Й.
Вапцаров 53Б; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
46202
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 3953/2007 вписа промени за „Аббитания
България“ – ЕООД: вписва промяна на наиме�
нованието от „Аббитания България“ – ЕООД, на
„Богарис резиденшъл бул“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
46203
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12900/2007 вписа промени за „Ретех Бъл�
гария“ – ООД: заличава като управители Милош
Мирежовски и Ян Мисливец; вписва като управител
Луси Стрихавкова; дружеството се управлява и
представлява от Луси Стрихавкова; вписва акту�
ализиран дружествен договор.
46204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17121/2007 вписа в търговския регистър еднолич�
но дружество с ограничена отговорност „Линакали�
на“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Лозенец 20, вх. 1, ет. 4,
ап. 7, с предмет на дейност: маркетинг, търговско
представителство и посредничество, т ъргови я
с потребителски стоки в страната и в чужбина,
консултантски услуги, преводаческа дейност, внос
и износ, производствена и транспортна дейност,
сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Калина Велчева
Янева, която го управлява и представлява.
46205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16424/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Здраве
и образование“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Александър Стамболийски 81, вх. В, ет. 1, ап. 4, с
предмет на дейност: консултантски и образователни
услуги в областта на здравеопазването, информа�
ционна, издателска, рекламна и разпространител�
ска дейност, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Фондация „Здравни проблеми на
малцинствата“ и се управлява и представлява от
управителя Огнян Николов Каменов.
46206
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16783/2007 вписа в търговския регистър едно�
лично дружество с ограничена отговорност „Светла
Харизанова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Павлово,
ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Светла Василева
Харизанова, която го управлява и представлява.
46207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 15430/2007 вписа промяна за „Балнеа ри�
зортс“ – АД, във връзка с постановено решение
на Кюстендилския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Кюстендил,
ул. Савойски 14, бл. 13, вх. А, ет. 1, ап. 7, в София,
район „Витоша“, ж.к. Драгалевци, ул. 311 № 10А.
46208
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 3081/2007 вписа промени за
„Клийвс“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 2 934 000 лв. на 14 668 900 лв.;
вписва промени в учредителния акт.
46209
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15959/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Бизнес лоджик“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра�
йон „Красно село“, ж.к. Борово, бл. 229, ап. 7, с
предмет на дейност: счетоводни услуги, бизнес
консултации, икономически анализи, финансови и
инвестиционни консултации, маркетинг и реклама,
издателска дейност, разработване и продажба на
софтуер, посредничество, агентство, представител�
ство в страната и в чужбина и всички останали
дейности, за които няма законова забрана. Друже�
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Цветелин Захариев Симов и Карина
Георгиева Симова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16667/2007 вписа в търговския регистър дру�
жество с ограничена отговорност „Национална
организация за обучение и развитие в транспор�
та – Нодис“ – ООД, със седалище и адрес на упра�
вление София, район „Красно село“, ул. Мечка 35,
с предмет на дейност: професионално образование
и обучение по професии, специалности и квали�
фикации, квалификация и преквалификация по
програми и направление, организиране на бизнес
форуми, семинари, конференции и други национал�
ни и международни прояви, финансово-счетоводни
консултации, събиране, обобщаване и предоставяне
на пазарна информация, рекламна и издателска
дейност, развитие и търговия с информационни
технологии, посредническа дейност и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Друже�
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Българска асоциация на сдруже�
нията в автомобилния транспорт, Териториална
организация на научно-техническите специалисти,
„Бдин – транс“ – ООД, Стефан Петров Сапунджи�

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ев, Невенка Василева Стамболийска и Томислав
Борисов Иванчев и се управлява и представлява
от Томислав Борисов Иванчев.
46211
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1985/94 вписва промени за „Ара аудиовидео“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дру�
жествени дяла от Христо Викторов Касъмов на
Виктор Христов Касъмов и 50 дружествени дяла
от Христо Викторов Касъмов на Ненчо Христов
Касъмов; заличава като едноличен собственик
Христо Викторов Касъмов; вписва като съдруж�
ници Виктор Христов Касъмов и Ненчо Христов
Касъмов; заличава като управител Христо Викторов
Касъмов; вписва като управител Ненчо Христов
Касъмов; дружеството продължава дейността си
като „Ара аудио-видео“ – ООД; заличава от пред�
мета на дейност „рекламна дейност“; вписва нов
дружествен договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Ненчо Христов Касъмов.
46123
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опре�
деление от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 17571/95 на прове�
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Атрей“ – ЕООД.
46124
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опре�
деление от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 17571/95 на прове�
рения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Атрей“ – ЕООД.
46125
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 9337/96 вписва промени за
„Оптика – 12“ – ООД: заличава като съдружници
и управители Зорка Стефанова Виткова и Ната�
лия Маркова Кутева; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Зорка Стефанова Виткова на
Варя Кръстева Алипиева и 25 дружествени дяла
от Наталия Маркова Кутева на Доротея Маринова
Петрова; премества седалището и адреса на управле�
ние в София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 519,
вх. А, ет. 2, ап. 4; вписва като управители Варя
Кръстева Алипиева и Доротея Маринова Петро�
ва; дружеството ще се управлява и представлява
от Варя Кръстева Алипиева и Доротея Маринова
Петрова заедно и поотделно.
46126
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 4288/96 вписва промени за „Нивел“ – ООД:
премества адреса на управление в София, район
„Възраждане“, ул. Шар планина 49, ет. 2, офис 1.
46127
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 14200/96 вписва промени за „Си Ай
Си“ – ООД: вписва прехвърляне на 125 дружествени
дяла от Валентин Иванов Пенев на Васил Василев
Шияков и 125 дружествени дяла от Валентин Ива�
нов Пенев на Георги Василев Шияков; заличава
като съдружник Валентин Иванов Пенев; вписва
като съдружници Васил Василев Шияков и Георги
Василев Шияков.
46128
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по ф.д.
№ 13114/97 вписва промени за „Група технология
на металите – Ангел Балевски холдинг“ – АД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Триадица“, бул. България, Бокар
18; вписва промени в устава, приети на общото
събрание на акционерите, проведено на 22.Х.2007 г.
46129
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 6013/99 вписва прехвърляне на предпри�
ятието на ЕТ „Таня – М – Таня Христова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Таня – М“ – ЕООД.
46130
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опреде�
ление от 5.ХI.2007 г. допуска прилагането в търгов�
ския регистър по ф.д. № 5477/99 на проверените и
приети годишни финансови отчети за 2005 и 2006 г.
на „Кордеел – България“ – ЕАД.
46131
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 5662/2000 вписва промени за „Ремо
кар“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Стойчо Владимиров Стоев; вписва като съдружник
и управител Кристина Атанасова Вречкова; вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Стойчо Вла�
димиров Стоев на Кристина Атанасова Вречкова.
46132
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 8637/2001 вписва промени за „Смайл
АММ“ – ООД: заличава като съдружник и управи�
тел Анатолий Йосифов Събев; вписва прехвърляне на
166 дружествени дяла от Анатолий Йосифов Събев
на Маринка Георгиева Иванова; дружеството ще
се управлява и представлява от Мариана Благоева
Трайкова; вписва нов дружествен договор.
46133
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8601/20 01 вписва п ромени за „Бо�
вал – сервиз“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Оборище“,
бул. Мадрид 47, магазин „Техно микс“; вписва нов
учредителен акт.
46134
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5960/2002 вписва промени за „Ай Пи
консултинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 300
дружествени дяла от Иван Николов Иванов на
Аглика Георгиева Иванова (Русева); вписва като
съдружник Аглика Георгиева Иванова (Русева);
дружеството продължава дейността си като „Ай Пи
консултинг“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
46135
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 6194/2002 вписва промени за „Стройна
2002“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Младост“, ж.к. Младост
2, бл. 231, вх. 12, ет. 4, ап. 109.
46136
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 11215/2002 вписва промени за „Явис
2300“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Здравко Йорданов Стойнев; вписва прехвърляне на
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5 дружествени дяла от Красен Христов Кирилов на
Здравко Йорданов Стойнев; дружеството продължа�
ва дейността си като „Явис 2300“ – ООД; премества
адреса на управление от ул. Българска морава 100,
ет. 1, ап. 1, на ул. Българска морава 107, ет. 1, ап. 4;
вписва промяна в предмета на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, внос, износ, вкл.
реекспорт, търговско представителство, посредни�
чество и агентство на местни и чуждестранни лица
и фирми, дърводобив, дървообработване, маркетинг,
мениджмънт, консултантска, експертна, импресар�
ска, транспортна, спедиционна и автосервизна дей�
ност, покупко-продажба на автомобили, търговия и
посредничество при търговия с недвижими имоти,
спортно-развлекателна дейност, фитнес, търговия с
хранителни и нехранителни стоки, изкупуване на
билки, млечни продукти и последваща търговия с
тях в преработен или непреработен вид, както и
всякакви други дейности, които съответстват на
интересите на дружеството и не са забранени със
закон; дружеството ще се управлява и представлява
от Красен Христов Кирилов и Здравко Йорданов
Стойнев заедно и поотделно; вписва нов дружест�
вен договор.
46137

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на сдружение Кон
федерация на работодателите и индустриалците
в България – КРИБ „Гласът на българския биз
нес“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
17.XI.2009 г. в 16,30 ч. в София, хотел „Шератон“,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на КРИБ за периода октомври 2008 – октомври
2009 г.; 2. финансов отчет на сдружението за пери�
ода октомври 2008 – октомври 2009 г. и одобряване
на проект на бюджет на КРИБ за 2010 г.; 3. отчет
на контролния съвет на сдружението за периода
октомври 2008 – октомври 2009 г.; 4. промени в
устава; 5. промени в състава на управителния и
контролния съвет; 6. разни. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове на сдружението да се явят. Регистрацията
на делегатите започва в 16 ч. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището
на сдружението след 17.X.2009 г.
11238
35. – Управителният съвет на „Хепасист – На
ционално сдружение за борба с хепатита“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 19.ХІ.2009 г. в 9 ч. в офиса на
сдружението в София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славо�
вица, бл. 53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на управителния съвет на
сдружението за 2008 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за финансовата
2008 г.; 3. промени в устава на сдружението; 4.
избор на управителен съвет на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об�
щото събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
11248
1. – Управителният съвет на сдружение „Коле
гиум Частна психиатрия“, София, на основа�
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.ХІ.2009 г. в 17 ч. в София, бул. Тотлебен 8, хотел
„Родина“, при следния дневен ред: 1. отчет на пред�
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седателя на сдружението; 2. отчет на контролния
съвет; 3. избор на нови членове на ръководните
тела; 4. приемане на нови членове; 5. разискване
и приемане на промени в устава; 6. разискване на
актуални въпроси; 7. план за дейности за 2010 г.
11204
1. – Управителният съвет на сдружение „Руски
к л у б – Ра д у г а“, Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 21.XI.2009 г. в 11 ч. в София, ул. Гогол 13, ет. 1,
ап. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС и на сдружението за 2009 г.; 2. избор на нов
управителен съвет и председател; 3. разни.
11217
40. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Българска лига за профилактика на
остеопорозата“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 25.ХІ.2009 г. в 9 ч.
в София, ул. Здраве 2, ет. 13, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението и на годишния финансов
отчет на сдружението; 2. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението; 4. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват лич�
но или чрез изрично упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11277
20. – Управителният съвет на Национално
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и ри
боловците в България“ (НЛРС „СЛРБ“) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.ХІ.2009 г. в 11 ч. в София, кв. Дървеница, бул.
Климент Охридски 10, в аулата на Лесотехническия
университет, при следния дневен ред: 1. мандатна
програма на НЛРС „СЛРБ“ за организацията и
управлението на съюзните дейности за периода
2009 – 2013 г.; 2. отчет на програмата за изкуствено
производство и разселване на дивеч през 2009 г.;
3. промени в устава; 4. разни. Определя норма на
представителност на сдруженията в общото съ�
брание на НЛРС „СЛРБ“ за 2009 г., както следва:
до 1000 членове – 1 представител; от 1001 до 1500
членове – 2 представители; от 1501 до 2000 члено�
ве – 3 представители; от 2001 до 2500 членове – 4
представители.
11294
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по борба Славия – Литекс“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 26.XI.2009 г. в 11 ч. в София,
бул. Цар Борис III № 128, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността му до
момента; 2. освобождаване на членове на УС и избор
на нови членове на УС и председател на УС; проект
за решение – ОС приема предложението на УС за
промени в състава на УС; 3. други. Материалите
за събранието са на разположение на членовете
на сдружението на адреса на управление – София,
бул. Цар Борис III № 128, всеки работен ден от 9
до 18 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12,30 ч., на същото място независимо от броя на
членовете на сдружението, регистрирали се за
участие в общото събрание.
11275
12. – Управителният съвет на Българска хоте
лиерска и ресторантьорска асоциация на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 27.ХІ.2009 г. в 14 ч. в
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зала „Европа“ на хотел „Дедеман принцес София“,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 131, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дей�
ността на сдружението през 2008 г.; 2. доклад на
контролния съвет за дейността му през 2008 г.; 3.
разни. Членовете на сдружението се легитимират
за участие в събранието с лична карта – за физиче�
ските лица, или актуално съдебно удостоверение на
съответното юридическо лице, чийто представител
се легитимира с лична карта. В случай на пред�
ставителство – пълномощното на представителя
следва да бъде изрично, като съдържа дневния
ред на събранието и начина на гласуване по него.
Общото събрание се счита законно, ако в обявения
час присъстват повече от половината от редовните
членове на сдружението с право на глас. При липса
на кворум в определения час общото събрание ще
се проведе в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението. Материалите за събрани�
ето са на разположение на членовете в офиса на
сдружението в София, ул. Триадица 5Б, ет. 1.
11237
1. – Управителни ят съвет на Национа лно
сдружение на козметиците „Здраве и красота“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.ХІ.2009 г. в 9 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев
40, при следния дневен ред: 1. отчет за изпълне�
нието на плана и бюджета за 2009 г.; 2. приемане
на план за дейността и бюджет на сдружението за
2010 г.; 3. разни.
11206
1. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация на обединените европейски студенти“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на асоциацията на 30.ХІ.2009 г. в 19 ч. в
София, бул. Цариградско шосе 125, 4-ти километър,
бл. 3, стая 107, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на асоциацията за периода
2008 г. – 2009 г., приемане от ОС на отчета на
УС; 2. промяна на числеността и на състава на УС
и избор на нов УС; 3. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията да вземат участие в ОС.
11207
42. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за одит и контрол
на информационни системи“ – София, на осно�
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
3.ХІІ.2009 г. в 18,30 ч. в София, хотел „Сентръл
парк“, бул. Витоша 106, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на асоциацията;
2. приемане на годишен финансов отчет; 3. избор
на управителен съвет; 4. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11278
40. – Управителният съвет на Клуб по спортни
шейни „Дега“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 18.XII.2009 г. в
18 ч. в седалището на клуба в София, ж.к. Дружба,
бл. 64, вх. В, ет. 3, ап. 40, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на КСШ „Дега“; 2. финансов отчет;
3. промяна на броя на членовете на УС и ревизи�
онната комисия; 4. избор на нов УС; 5. избор на
нова ревизионна комисия; 6. разни.
11279
15. – Управителният съвет на ХК „Локомо
тив – Металекс Билд“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
20.XI.2009 г. в 17 ч. в Клуб на стопанския деятел,
ул. Драгоман 25, при следния дневен ред: 1. отчет
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за дейността на клуба; 2. отчет за финансовото
състояние на клуба; 3. предложение за промяна на
името на клуба и промяна в устава; 4. приемане
и освобождаване на членове на клуба; 5. изор на
президент и управителен съвет; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе 1 час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове.
11209
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб МАГ“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра�
ние на 17.ХІ.2009 г. в 17 ч. във Варна, ул. Тича
1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на сдружението за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2008 г.; 2. приемане годишния фи�
нансов отчет на сдружението за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема ГФО за 2008 г.; 3. приемане
бюджет на сдружението; проект за решение – ОС
приема бюджета на сдружението; 4. приемане на
нови членове; проект за решение – ОС приема
нови членове; 5. промени в управителния съвет
и представителството на сдружението; проект за
решение – ОС освобождава от длъжност членове
на управителния съвет, избира нови и избира нов
председател; 6. промяна на адреса на управление
на сдружението; проект за решение – ОС променя
адреса на управление на сдружението; 7. приемане на
нов устав на сдружението; проект за решение – ОС
приема нов устав на сдружението; 8. приемане на
програма за дейността (насоки за развитието) на
сдружението; проект за решение – ОС приема
програма за дейността (насоки за развитието) на
сдружението; 9. разни. Поканват се членовете на
сдружението да вземат участие в ОС лично или
чрез пълномощник. Регистрацията започва 16,30 ч.
срещу лична карта. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на членовете
в седалището на сдружението всеки ден от 10 до
17 ч. (без събота и неделя). При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11208
3. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация на българските зърнопроизводители 2006“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра�
ние на членовете на сдружението на 16.ХІ.2009 г.
в 17,30 ч. в гр. Генерал Тошево, област Добрич,
ул. Васил Априлов 2, при следния дневен ред:
1. доклад на председателя; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. избор на УС; 4. избор
на КС; 5. освобождаване от отговорност на УС; 6.
разни. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред при спазване
на изискванията на закона. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището
на асоциацията.
11249
40. – Управителният съвет на ФК „Спортист“,
гр. Генерал Тошево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 27.ХІ.2009 г.
в 17 ч. в малката зала на Община Генерал Тошево
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
освобождаване от отговорност управителния съвет;
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2. освобождаване на членове на общото събрание
на ФК „Спортист“; 3. приемане на нови членове на
общото събрание на ФК „Спортист“; 4. промени в
устава на сдружението; 5. избор на председател и
членове на управителния съвет; 6. други.
11210
20. – Управителният съвет на гимнастически
клуб „Спартак“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.ХІ.2009 г.
в 13 ч. в Пловдив, ул. Ясна поляна 15, залата по
спортна гимнастика, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за изтеклия период;
2. освобождаване и приемане на членове на сдру�
жението; 3. освобождаване на членове и избор на
нови членове на управителния съвет и контролната
комисия; 4. промяна на устава на сдружението
в съответствие с промените в законовата и нор�
мативната база; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред
един час по-късно.
11211
30. – Управителният съвет на СНЦ Боксов клуб
„Ботев“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 20.XI.2009 г. в
17 ч. в административната сграда на Боксовия клуб
в Пловдив, стадион „Христо Ботев“, бул. Източен
10, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
управителния съвет; 2. освобождаване на действа�
щия управителен съвет и избиране на нов за нов
мандат; 3. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие лично или чрез
представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с 1 час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на членовете.
11212
1. – Управителният съвет на СЛТФУ „Сме
лост“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно събрание на 26.ХІ.2009 г. в 9 ч., в
пленарна зала на община Русе, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад и финансов отчет за дейността
на сдружението; 2. приемане промени в устава за
осъвременяването му съгласно новите изисквания;
3. докладна записка относно поведението на изклю�
чен член на сдружението от УС; 4. избор на нов
управителен съвет. Поканват се всички членове на
сдружението и делегати от областта да присъстват
на събранието.
11274
6. – Управителният съвет на сдружение „Мост
меди я – С“ – Си листра, на основание ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.ХІ.2009 г. в
17 ч. в Силистра, пл. Славейков 20, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на сдружението през
изтеклия период; 2. отчет за финансовата 2008 г.;
3. избор на ново ръководство и др.
11213
25. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация за Българското родопско говедо и
Джерсея“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на 6.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в Смолян, ул. Невястата 35,
сградата на ИАСРЖ, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. финансов
отчет; 3. приемане на промени в устава на сдру�
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жението; 4. избор на нов член на управителния
съвет; 5. приемане на членове и прекратяване на
членство; 6. приемане на проектобюджет; 7. разни.
11223
6. – Съве т ът на ди ректори те на „Текс т и
лец“ – А Д, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите
на 18.ХІ.2009 г. в 12 ч. в Хасково, бул. Съеди�
нение 62, при следния дневен ред: 1. отчет за
управлението на СД за дейността на дружеството
през 2008 г.; проект за решение: ОСА приема
отчета за управлението на СД за дейността на
дружеството през 2008 г.; 2. приемане на ГФО за
дейността за 2008 г. и доклада на регистрирания
одитор; проект за решение: ОСА приема ГФО за
2008 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. ос�
вобождаване от отговорност на членовете на СД
за дейността им през 2008 г.; проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2008 г.;
4. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение: ОСА приема предложението на СД за
нов състав на СД; 5. оправомощаване на лице,
което да сключи договорите на членовете на СД,
на които няма да бъде възложено управлението;
проект за решение: ОСА оправомощава лице,
което да сключи договорите на лицата, на които
няма да бъде възложено управлението; 6. избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на
ГФО за 2009 г.; проект за решение: ОСА избира
предложения регистриран одитор за проверка на
ГФО за 2009 г.; 7. промени в устава на дружество�
то; проект за решение: ОСА приема предложените
промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени
от тях представители да участват в работата на
годишното общо събрание. Регистрацията на ак�
ционерите или на техните представители започва
в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ годишното общо събрание ще се проведе на
2.ХІІ.2009 г., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представените на събранието
брой акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 16,30 ч. на бул. Съединение 62.
11214
20. – Управителният съвет на училищното
настоятелство (УН) при ПГМЕТ „Стойчо и Кица
Марчеви“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на училищното настоятел�
ство на 20.ХІ.2009 г. в 17 ч. в учителската стая при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
УН; 2. избор на нов УС и председател. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
11215
1. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Орела – 1935“ – Хисаря, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно съ�
брание на дружеството на 17.ХІІ.2009 г. в 18,30 ч.
в сградата на туристическото дружество в Хисаря,
ул. Гурко 14, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството през отчетния
период; 2. избор на нов управителен съвет; 3. избор
на нов контролен съвет.
11276
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1. – Управителният съвет на СНЦ „ФК Габров
ница 04“, с. Горно Сахране, община Павел баня, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.XI.2009 г. в 18 ч., в ритуалната зала на кмет�
ството на с. Горно Сахране, при следния дневен
ред: 1. отпадане на членове от „ФК Габровница 04“
съгласно чл. 13 от устава; 2. отчет за дейността
на „ФК Габровница 04“ за 2008 г. и първото полу�
годие на 2009 г.; 3. приемане финансов отчет на
СНЦ за 2008 г.; 4. освобождаване на УС; 5. избор
на нов УС на СНЦ; 6. приемане промени в устава
на СНЦ; 7. разни.
11224
28. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб по борба „Руен“ – с. Руен, област Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.ХІ.2009 г. в 9 ч. в спортната зала в с. Руен при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността
на клуба по борба „Руен“ през 2008 г.; 2. избор на
ръководни органи на клуба; 3. промени в устава на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
11216
88. – „Арко тауърс” – АДСИЦ, София, на осно�
вание чл. 92а от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвестито�
рите относно началото на първично публично
предлагане на 32 500 броя обикновени безналични
акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев
и емисионна стойност 108,15 лв., с обща номинал�
на стойност 32 500 лв. и с обща емисионна стойност
3 514 875 лв. съгласно решението за увеличаване
на капитала от 650 000 лв. на 682 500 лв., прието
от съвета на директорите на 18.IX.2009 г., и съглас�
но Проспект за публично предлагане на акции на
дружеството, потвърден от КФН с решениe № 797Е
от 30.IX.2009 г. Право да участват в увеличението
на капитала имат лицата, придобили акции найкъсно 7 дни след датата на обнародване на съоб�
щението в „Държавен вестник”. На следващия
работен ден „Централен депозитар” – АД, открива
сметки за права на тези лица, като срещу всяка
съществуваща към края на посочения срок акция
се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на ЗППЦК; 20 права
дават възможност за записване на една нова акция
с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност
108,15 лв. Едно лице може да запише най-малко
една нова акция по горепосочената емисионна
стойност и най-много такъв брой нови акции, кой�
то е равен на броя на притежаваните от него пра�
ва, разделен на 20. Всички желаещи да запишат
акции от новата емисия на дружеството следва
първо да придобият права. Всички акционери,
придобили акции от капитала в указания срок, ще
получат такъв брой права, който е равен на при�
тежаваните от тях акции. Всички останали инвес�
титори могат да закупят права чрез сделка на
свободния пазар на „Българска фондова борса –
София” – АД (БФБ), в срока за свободна търговия
на правата или чрез покупка на аукцион за неиз�
ползваните права. Не се допуска записването на
повече акции от предвидените в решението за
увеличение на капитала. Увеличението на капита�
ла се счита за успешно, в случай че до крайния
срок на подписката бъдат записани и заплатени
най-малко 30 000 акции, като капиталът се увели�
чава до размера на записаните и платени акции.
Начален срок (начална дата) за прехвърляне на
правата е първият работен ден, следващ изтичане�
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то на 7-дневен срок, който започва да тече, счита�
но от настъпването на по-късната от двете дати:
датата на публикуване на настоящото съобщение
в един централен ежедневник или датата на него�
вото обнародване в „Държавен вестник”. Крайни�
ят срок за прехвърляне на правата е 14 дни счита�
но от началната дата за продажба на правата. В
случай че крайният срок за прехвърляне на пра�
вата е неработен ден, то за крайна дата за прех�
върляне на правата се счита първият следващ ра�
ботен ден. Съгласно правилника на БФБ послед�
ната дата за търговия с права на борсата е два
работни дни преди крайната дата за прехвърляне
на права. Прехвърлянето на права посредством
тяхната покупко-продажба се извършва от начал�
ната дата за търговия на правата на неофициалния
пазар на БФБ. Крайният срок за записване на
акции от притежателите на права е 15-ият работен
ден считано от деня, в който изтича срокът за
прехвърляне на правата. За придобиването на пра�
ва по други способи се прилагат разпоредбите на
„Централен депозитар” – АД. Акционерите, които
не желаят да участват в увеличението на капитала,
както и всички други притежатели на права имат
право да продадат правата си по посочения ред до
края на борсовата сесия в последния ден на тър�
говия с права, съответно да се разпоредят с тях по
други способи до последния ден за прехвърлянето
на правата, но не по-късно от предвиденото съглас�
но правилника на „Централен депозитар” – АД.
Притежателите на права могат да запишат срещу
тях съответния брой акции до изтичането на срока
за прехвърляне на правата, като в противен случай
техните неупражнени права ще бъдат продадени
служебно на явен аукцион. На 5-ия работен ден
след крайната дата на срока за прехвърляне на
правата „Арко тауърс” – АДСИЦ, чрез инвестици�
онния посредник „Булброкърс” – ЕАД, предлага
за продажба при условията на явен аукцион тези
права, срещу които не са записани акции от нова�
та емисия до изтичане срока за прехвърляне на
правата. Крайният срок за записване на акции от
притежателите на права, придобили такива на
аукциона, е 15-ият работен ден, считано от деня, в
който изтича срокът за прехвърляне на правата.
Сумите, получени от търговия на правата, се пре�
веждат по специална сметка, открита от „Центра�
лен депозитар” – АД, и не могат да се ползват до
вписване на увеличението на капитала в търговския
регистър. Не се допуска записване на акции преди
началния и след крайния срок за записване на
акции. Записването на акции се извършва чрез
подаване на писмени заявки. Всички притежатели
на права подават заявките за записване на акции
до упълномощения инвестиционен посредник „Бул�
брокърс” – ЕАД, София, обслужващ увеличението
на капитала, и/ или до инвестиционните посред
ници – членове на „Централен депозитар” – АД,
при които се водят клиентските сметки за прите�
жаваните от тях права. Заявката за записване на
акции трябва да съдържа минимум: имената (на�
именованието) и уникалния клиентски номер на
лицето и на неговия пълномощник, присвоен от
инвестиционния посредник, а ако такива номера
не са присвоени – съответните идентификационни
данни по чл. 66 от Наредба № 38 на КФН: емитент,
брой притежавани права, брой записвани акции,
за които се отнася заявката, ISIN код на емисията
права и на емисията акции; дата, час и място на
подаване на заявката; подпис на лицето, което
подава заявката. За заявители юридически лица
към заявката се прилагат: оригинал или нотариал�
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но заверено копие на удостоверение за актуално
правно състояние, издадено не по-рано от един
месец преди датата на подаване на писмената за�
явка, а за чуждестранни юридически лица – копие
от регистрационния акт (или друг идентичен удос�
товерителен документ) на съответния чужд език,
легализиран превод на текста на регистрационния
акт, съдържащ пълното наименование на юриди�
ческото лице; дата на издаване и държава на ре�
гистрация; адрес на юридическото лице; имената
на лицата, овластени да го представляват; за бъл�
гарските юридически лица се представя в допъл�
нение копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заве�
рено от законния представител; оригинал на нота�
риално заверено изрично пълномощно в случай на
подаване на заявката чрез пълномощник. Юриди�
ческите лица подават заявки чрез законните си
представители или чрез пълномощник, който се
легитимира с документ за самоличност (копие от
който се прилага към заявката) и удостоверение
за актуално правно състояние на юридическото
лице. Физическите лица подават заявките лично
или чрез пълномощник, като тези лица се легити�
мират с документ за самоличност и прилагат към
заявката заверено от тях копие на документа. Чуж�
дестранните физически лица се легитимират с
оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане
в България и прилагат към заявката легализиран
превод на страниците на паспорта, съдържащ пъл�
ното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако
има такава), националност, адрес (ако има такъв)
и заверено от тях обикновено копие на паспорта,
съдържащ друга информация и снимка на лицето.
Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощ�
ник, който се легитимира с нотариално заверено
изрично пълномощно и документите, изброени
по-горе, в съответствие с упълномощителя (местно
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или чуждестранно, юридическо или физическо
лице). Записването на акции се счита за действи�
телно само ако е направено от притежател на
права до максималния възможен брой акции в
указания срок и емисионната стойност на записа�
ните акции е внесена при посочените условия. При
частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой акции, за които
същата е изплатена изцяло. Внасянето на емиси�
онната стойност на записваните акции се извърш�
ва по спец иа л на наби рат е л на сме т к а I BA N:
BG71RZBB91551061702012, BIC RZBBBGSF, на име�
то на „Арко тауърс” – АДСИЦ, в „Райфайзенбанк
(България)” – ЕАД, София. Набирателната сметка
следва да е заверена с дължимата сума най-късно
до изтичането на последния ден на подписката.
Платежното нареж дане или вносната бележка
трябва да посочват името/ наименованието на
лицето, записващо акции, неговия ЕГН/ ЕИК (за
български лица) и броя на записваните акции.
Рисковете, свързани с дейността на емитента и с
инвестирането в ценни книжа на емитента, са
подробно описани в Проспекта, потвърден от КФН
с решение № 797E от 30.IX.2009 г. Инвеститорите
могат да се запознаят с проспекта за публично
предлагане на акции на „Арко тауърс” – АДСИЦ,
всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч. в офиса на
емитента – София, кв. Витоша, ул. Константин
Петканов 4, тел.: 359 (02) 945 53 80, лице за кон�
такти: Цветелина Григорова, и офиса на инвести�
ционния посредник „Булброкърс” – ЕАД, София,
ул. Шейново 7, партер, тел./ факс: 359 (02) 489 36
40, лице за контакти: Светослава Митишева. По�
сочените документи са публикувани и в електрон�
на форма на следните интернет адреси: www.bse-sofia.
bg и www.arcotowers.com.
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СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 74 от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2010 г. са:
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• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
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3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
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