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възмездна финансова помощ по мярка
„Разнообразяване към неземеделски
дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
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 Наредба за изменение на Наредба № 2
от 2010 г. за специалните изисквания
за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане за 2010 г.
122

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 11 МАЙ 2010 Г.

за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
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:
Избира Асен Йорданов Агов за член на
Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 5 май 2010 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4058

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията
по външна политика и отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 18,
ал. 2, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава народния представител
Живко Веселинов Тодоров като заместникпредседател на Комисията по външна политика
и отбрана.
2. Избира народния представител Живко
Веселинов Тодоров за председател на Комисията
по външна политика и отбрана.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 5 май 2010 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4059

за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на правосъдието е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Чл. 2. (1) Второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра на правосъдието са:
1. Националното бюро за правна помощ;
2. Централният регистър на особените залози;
3. Агенцията по вписванията;
4. Главна дирекция „Охрана“;
5. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
(2) Общата численост на персонала в разпоредителите по ал. 1 е посочена в приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 205 на
Министерския съвет от 1999 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на правосъдието (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 14 от 2000 г., бр. 88 от
2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 21, 48 и 69 от
2003 г., бр. 11, 18, 63, 68 и 97 от 2004 г., бр. 19
и 65 от 2005 г., бр. 35 от 2006 г., бр. 21, 36 и
110 от 2007 г., бр. 57 и 59 от 2009 г.; попр.,
бр. 62 от 2009 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101
от 2008 г. и бр. 59 и 81 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 2 числото „276“ се заменя
с „256“.
2. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) За държавни служители в дирекция
„Съвет по законодателство“ могат да бъдат
назначавани и лица с най-малко 5 години
юридически стаж, ако притежават научна
степен или научно звание по правни науки и
владеят писмено и говоримо английски или
френски език.“
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3. В приложението думите „чл. 13, ал. 4“
се заменят с „чл. 13, ал. 3“ и в него се правят
следните изменения:
а) на ред „Инспекторат на министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт“
числото „31“ се заменя с „24“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„104“ се заменя с „92“;
в) на ред „дирекция „Административно
обслужване и канцелария“ числото „17“ се
заменя с „16“;
г) на ред „дирекция „Финанси и бюджет“
числото „23“ се заменя с „19“;
д) на ред „дирекция „Инвестиции и обществени поръчки“ числото „14“ се заменя с „13“;
е) на ред „дирекция „Управление на собствеността и стопанските дейности“ числото
„19“ се заменя със „17“;
ж) на ред „дирекция „Информационно обслужване и технологии“ цифрата „6“ се заменя
с „4“;
з) на ред „дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“ цифрата „8“ се заменя с „6“;
и) на ред „Специализирана администрация“
числото „106“ се заменя със „105“;
к) на ред „дирекция „Регистри“ числото „14“
се заменя с „13“.
§ 3. Съкращават се 23 щатни бройки, осигурени по Постановление № 173 на Министерския
съвет от 2009 г. за осигуряване на средства от
централния бюджет за 2009 г. за издръжка на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства (ДВ, бр. 57 от 2009 г.),
преминали към Министерството на правосъдието на основание § 6, ал. 2 от преходната
разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни
средства (ДВ, бр. 88 от 2009 г.).
§ 4. В Правилника за устройството и
дейността на Националното бюро за правна
помощ, приет с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 5
от 2006 г.; изм., бр. 110 от 2007 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 21, ал. 4 числото „25“ се заменя с
„22“.
2. В приложението към чл. 21, ал. 4:
а) в наименованието числото „25“ се заменя
с „22“;
б) на ред „дирекция „Правна помощ“ числото
„12“ се заменя с „9“.
§ 5. В Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление
№ 89 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм., бр. 110 от 2007 г. и
бр. 55 от 2008 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 числото „578“ се заменя с
„540“.
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2. В чл. 5, ал. 2 след думите „Закона за
регистър БУЛСТАТ“ съюзът „и“ се заменя със
запетая и след думите „Закона за търговския
регистър“ се добавя „и по Семейния кодекс“.
3. В чл. 6:
а) в ал. 2:
аа) в т. 10 след думите „регистър БУЛСТАТ“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите
„търговския регистър“ се добавя „и в регистъра
на имуществените отношения на съпрузите“;
бб) създава се нова т. 12:
„12. организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на имуществените отношения на съпрузите;“
вв) досегашните т. 12 – 19 стават съответно
т. 13 – 20;
гг) досегашната т. 20 става т. 21 и в нея
след думите „Закона за регистър БУЛСТАТ“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите
„Закона за търговския регистър“ се добавя „и
Семейния кодекс“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителният директор определя
функциите на заместник изпълнителния директор и може със заповед да делегира правомощия
на него или на директорите на регионалните
дирекции.“;
в) създава се нова ал. 7:
„(7) Изпълнителният директор може да
възложи на директорите на регионални дирекции правомощия във връзка със сключването,
изменянето и прекратяването на трудовите
правоотношения със служителите в службите,
включени в състава на регионалните дирекции.“;
г) досегашната ал. 7 става ал. 8.
4. В чл. 13 се създава т. 3:
„3. във връзка с изпълнението на функциите
на агенцията по Семейния кодекс:
а) организира изграждането, внедряването
и функционирането на всички информационни
системи, свързани с дейността на отделните
структурни звена на агенцията;
б) управлява и координира изграждането и
поддържането на инфраструктурата, осигуряваща информационната дейност на агенцията;
в) осигурява взаимодействие с автоматизираните информационни фондове на Единната
система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението на
национално равнище, както и с други регистри
и информационни системи.”
5. В чл. 15 се създава т. 7:
„7. участва в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност.”
6. В чл. 16:
а) създава се нова т. 9:
„9. организира дейностите по воденето и
съхраняването на регистъра на имуществените
отношения на съпрузите;“
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б) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея след
думите „търговския регистър“ съюзът „и“ се
заменя със запетая и след думите „регистър
БУЛСТАТ“ се добавя „и на регистъра на имуществените отношения на съпрузите“;
в) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея след
думите „търговския регистър“ съюзът „и“ се
заменя със запетая и след думите „регистър
БУЛСТАТ“ се добавя „и до регистъра на имуществените отношения на съпрузите“;
г) досегашните т. 11 – 13 стават съответно
т. 12 – 14;
д) създава се т. 15:
„15. организира връзките между регистъра
на имуществените отношения на съпрузите и
други регистри и информационни системи и
контролира тяхното осъществяване;“
е) досегашната т. 14 става т. 16;
ж) създава се т. 17:
„17. участва в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност.“
7. Създава се нов чл. 17:
„Чл. 17. Директорът на регионалната дирекция:
1. организира, координира и ръководи
административната дейност в службите по
вписванията и в службите по регистрация към
съответната регионална дирекция;
2. изготвя и подава обобщени справки и
искания за материално-техническо снабдяване
на звената в дирекцията;
3. организира административния контрол
по създаването, воденето и съхраняването
на регистрите в службите по вписванията и
в службите по регистрация към съответната
регионална дирекция;
4. контролира и изготвя отчети за изпълнението на дейностите в службите по вписванията
и в службите по регистрация към съответната
регионална дирекция;
5. организира и контролира прилагането
в службите по вписванията и в службите по
регистрация на методическите указания за
дейностите.“
8. Досегашният чл. 17 става чл. 18 и в него
в т. 2 се създават букви „е“ и „ж“:
„е) приема и въвежда в информационната
система на регистъра на имуществените отношения на съпрузите уведомленията по чл. 19,
ал. 2 от Семейния кодекс;
ж) извършва справки и издава удостоверения
относно вписаните обстоятелства в регистъра
на имуществените отношения на съпрузите.“
9. В параграф единствен от заключителната
разпоредба след думите „Закона за търговския регистър“ се поставя запетая и се добавя
„чл. 19, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс“.
10. В приложението към чл. 3, ал. 2:
а) в наименованието числото „578“ се заменя с „540“;
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б) на ред „Обща администрация“ числото
„63“ се заменя с „42“;
в) на ред „дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с
обществеността“ числото „20“ се заменя с „12“;
г) на ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ числото „18“ се заменя с „9“;
д) на ред „дирекция „Информационно обслужване и технологии“ числото „25“ се заменя
с „21“;
е) на ред „Специализирана администрация“
числото „509“ се заменя с „492“;
ж) на ред „дирекция „Длъжностни лица
по регистрация“ числото „91“ се заменя с „85“;
з) на ред „Главна дирекция „Регистри“ числото „418“ се заменя с „407“.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 7. Постановлението влиза в сила 10 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари
2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 2, ал. 2
Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра на правосъдието
1. Национално бюро за правна помощ
22
2. Централен регистър на особените
залози
31
3. Агенция по вписванията, включително
териториалните звена
540
4. Главна дирекция „Охрана“
1462
в т.ч. териториалните звена
1339
5. Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“
4708
в т.ч. териториалните звена
4597
4060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 11 МАЙ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
за субсидирана заетост към Националния
план за действие по заетостта по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика в размер 10 000 000 лв.
в изпълнение на т. 43 от Решение № 180 на
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Министерския съвет от 2010 г. за финансиране
на Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, одобрена от
Министерския съвет с Протоколно решение
№ 38 от 26 септември 2002 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2010 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 2. Изразходването на средствата по чл. 1,
ал. 1 се извършва при условията, по реда и в
размерите, определени в Националния план
за действие по заетостта през 2010 г., приет
от Министерския съвет с Протоколно решение
№ 51 от 30 декември 2009 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2010 г. в рамките на
средствата по чл. 1, ал. 1.

2

3

Захароза

25,00

5

Редуциращи захари

20,00

6

Обща киселинност (ти- 10,00
труеми киселини)

7

Летливи киселини

8

Серен диоксид (общ и 14,00
свободен SO2)

9

Мед (AAS)

24,00

10

Желязо (AAS)

24,00

11

Цинк (AAS)

24,00

12

Натрий (AAS)

24,00

13

Калий (AAS)

24,00

14

Калций (AAS)

24,00

15

Магнезий (AAS)

24,00

16

Олово (AAS)

27,00

17

Сребро (AAS)

27,00

18

Кадмий (AAS)

27,00

19

Определяне на цианидни 40,00
производни

20

Стабилност на виното 6,00
(тест)

Министър-председател:
Бойко Борисов

21

Естери като етилацетат 25,00
(GC)

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

22

Алдехиди като ацеталде- 25,00
хид (GC)

23

Метилов алкохол (GC)

24,00

24

Висши алкохоли (GC)

28,00

25

Фурфурол (GC)

27,00

26

Малвинхлорид (HPLC)

84,00

27

Азорубин (HPLC)

40,00

28

Ябъл чна
(HPLC)

29

Млечна киселина (HPLC) 25,00

30

Винена киселина (HPLC) 25,00

31

Л и м о н е н а к и с е л и н а 25,00
(HPLC)

32

Ш и к и м о в а к и с е л и н а 26,00
(HPLC)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 12 МАЙ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Изпълнителната
агенция по лозата и виното, приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от
2006 г. (ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

„

1

С Т Р. 5

4

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

4061

ВЕСТНИК

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 таблицата се изменя така:
№
по
ред

Наименование на показателя

Размер на
таксата,
лв.

1

2

3

14,00

к и с е л и н а 25,00

1

Относителна плътност

10,00

33

2

Алкохолно съдържание 13,00
в (% vol)

С о р б и н о в а к и с е л и н а 26,00
(HPLC)

34

3

Общ екстракт

Индекс на Фолин –
Чикалто

3,00

20,00

С Т Р.
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1

2

35

Цветни характеристики

за приемане на Наредба за условията и реда за
прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема
„Училищен плод“

цвета)
Пепелно съдържание и 23,00

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните
заведения – схема „Училищен плод“.

алкалност на пепел
37

Сулфати

20,00

38

Охратоксин (HPLC)

78,00

39

L-Аскорбинова киселина 34,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 12 МАЙ 2010 Г.

3

(интензитет, нюанс на 10,00
36

ВЕСТНИК

(HPLC)
40

рН потенциометрично

41

5-Хидроксиметилфурфу- 38,00

Министър-председател:
Бойко Борисов

5,00

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

рол
42

Глюкоза

27,00

43

Фруктоза (HPLC)

27,00

44

Съдържание на СО2

16,00

45

Налягане на СО2

5,00

46

Микроскопска картина

15,00

47

Посявка върх у твърди

НАРЕДБА

за условията и реда за прилагане на схема
за предоставяне на плодове и зеленчуци в
учебните заведения – схема „Училищен плод“
Г л а в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

хранителни среди (дрож 65,00
ди, плесени, млечнокис е л и и оце т нок ис е л и
бактерии)
48

Доказване на изкуствени 45,00
багрила

49

Тест за абсорбиране на 7,00
UV-светлина

50

Циклични диглицериди 95,00
(GC/MS)

51

Органолептично изпит- 50,00
ване

52

Глюкоза, фруктоза, за- 40,00
хароза

“

§ 2. В чл. 2 цифрата „3“ се заменя с „5“.
§ 3. В чл. 3 числото „60“ се заменя със „75“.
§ 4. В чл. 4 числото „850“ се заменя с „1250“.
§ 5. В чл. 5 числото „850“ се заменя с „1250“.
§ 6. В чл. 6 числото „50“ се заменя с „65“.
§ 7. В чл. 7 числото „130“ се заменя със
„150“ и се добавя „и по 1,50 лв. за всеки декар“.
§ 8. В § 1 от заключителните разпоредби
думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

4153

п ъ р в а

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за прилагане на схемата за предоставяне
на плодове и зеленчуци в учебните заведения,
наричана по-нататък „схема „Училищен плод“.
(2) Схемата за предоставяне на плодове и
зеленчуци в учебните заведения се прилага за
постигане на следните цели:
1. подобряване на хранителните навици на
децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на
здравните изисквания;
2. подобряване на общественото здраве и
намаляване на дългосрочния риск за развитие
на социално значими болести;
3. повишаване информираността на децата,
учениците и техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене;
4. стимулиране производството на плодове
и зеленчуци в Общността.
(3) Прилагането на схемата за предоставяне
на плодове и зеленчуци в учебните заведения
се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния
бюджет под формата на:
1. национална помощ съгласно чл. 103жа
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари и
относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)
(ОВ, L 299 от 2007 г.);
2. национално съфинансиране.
Чл. 2. (1) Министерството на земеделието и
храните съвместно с Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството
на здравеопазването и Държавен фонд „Земе-
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делие“ ежегодно в срок до 31 януари изготвят
национална стратегия за прилагане на схемата
„Училищен плод“, която включва:
1. бюджета на схемата, включително нацио
налното финансиране и допустимите разходи;
2. периода на прилагане;
3. целевата група и другите участници в
схемата;
4. допустимите за разпределение продукти;
5. съпътстващите педагогически мерки.
(2) Националната стратегия за прилагане на
схемата „Училищен плод“ се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Регламент
(ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7 април
2009 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета по отношение на отпускането на
помощ от Общността за доставяне на плодове
и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци
и бананови продукти на децата в учебните
заведения в рамките на схемата за предлагане
на плодове в училищата (ОВ, L 94 от 2009 г.) и
в тясно сътрудничество с неправителствените
организации, работещи в областта на градинарството, образованието и здравеопазването.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 3. (1) При прилагане на схемата „Училищен плод“ Министерството на земеделието
и храните:
1. осъществява координация на дейностите,
свързани с прилагането на схемата;
2. нотифицира пред Европейската комисия
националната стратегия по чл. 2 и промените
в нея;
3. заявява средствата, необходими за нацио
нално финансиране на схемата;
4. осъществява контрол за съответствие на
разпределяните плодове и зеленчуци съгласно
Регламент (ЕО) на Комисията № 1580/2007 от
21 декември 2007 г. за определяне на правила
за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96,
(ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета
в сектора на плодовете и зеленчуците (ОВ, L
350/1 от 31 декември 2007 г.).
(2) При прилагане на схемата „Училищен
плод“ Министерството на образованието, младежта и науката:
1. съдейства за прилагането на съпътстващи
педагогически мерки;
2. организира и провежда съвместно с Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването обучение на
учителите и служителите в учебните заведения,
които са ангажирани с прилагането на схемата,
включително за прилагане на съпътстващите
педагогически мерки;
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3. информира училищата за целите на схемата „Училищен плод“ и за условията и реда за
участие в нея, включително чрез предоставяне
на печатни материали и указания;
4. организира популяризиране на схемата
сред родителите.
(3) При прилагане на схемата „Училищен
плод“ Министерството на здравеопазването:
1. изготвя указание за прилагане на специфични здравни изисквания при разпределянето на
плодовете и зеленчуците в учебните заведения;
2. участва в разработването на здравно-образователни материали.
(4) При прилагане на схемата „Училищен
плод“ Държавен фонд „Земеделие”:
1. одобрява, временно прекратява и оттегля
одобрението на заявителите по схемата;
2. изготвя образци на заявление за одобрение
на заявители и заявка за плащане на помощта;
3. изплаща помощта в срок до 3 месеца
от подаването на заявка за плащане, когато
са спазени изискванията на Регламент (ЕО)
№ 288/2009;
4. извършва административни проверки и
проверки на място на подадените заявки за
плащане на помощта;
5. провежда информационна кампания за
популяризиране на схемата;
6. извършва ежегоден мониторинг на прилагането на схемата въз основа на данните,
получени за нейното прилагане;
7. ежегодно нотифицира пред Европейската
комисия резултатите от мониторинга, проверките на място и направените констатации;
8. изготвя и в срок до 29 февруари 2012 г.
нотифицира пред Европейската комисия оценка
на прилагането на схемата.
(5) Директорите на учебните заведения,
които участват в схемата „Училищен плод”:
1. осигуряват прилагането на съпътстващи
педагогически мерки;
2. организират приемането и проверката на
плодовете и зеленчуците, които им се предоставят по схемата;
3. осигуряват участието на учителите и
служителите при подготовката на раздаваните
продукти;
4. изготвят съвместно със заявителите по
схемата графици за доставка на плодовете и
зеленчуците.
(6) Министерството на образованието, младежта и науката и Държавен фонд „Земеделие“
сключват споразумение за сътрудничество при
прилагане на схемата „Училищен плод“.
Чл. 4. Общините могат да участват в прилагането на схема „Училищен плод“, като:
1. заявители – от името на учебните заведения на тяхната територия;
2. предоставят информация за прилагането
на схемата на тяхната територия чрез попълване на формуляри, предоставени от Държавен
фонд „Земеделие“;

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

3. предоставят допълнително финансиране
за прилагане на схемата на тяхната територия.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 5. Схемата „Училищен плод“ се прилага
през учебната година и включва периода от 15
септември до 31 май.
Чл. 6. (1) Прилагането на схемата „Училищен плод“ се съпътства от прилагането на
педагогически мерки, включени в Националната
стратегия за прилагане на схемата „Училищен
плод“. Всяко учебно заведение, включено в
схемата, прилага поне една съпътстваща педагогическа мярка.
(2) Съпътстващите педагогически мерки
могат да бъдат насочени към придобиване на
знания за:
1. производството на плодове и зеленчуци,
техните характеристики и начини на ползване;
2. значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето и здравословното хранене.
Чл. 7. Плодовете и зеленчуците по схемата
„Училищен плод“ се предоставят на следните
групи учащи се, посещаващи редовно учебни
заведения:
1. децата от ІІІ група и от подготвителната
група в държавните, общинските и частните
детски градини;
2. учениците от подготвителния клас до ІV
клас включително в държавните, общинските
и частните училища.
Чл. 8. (1) По схемата „Училищен плод“ се
разпределят само пресни плодове и зеленчуци,
включени в списъка по приложение № 1.
(2) Плодовете и зеленчуците, които се разпределят по схемата, с изключение на цитрусовите
плодове и бананите, трябва да са произведени
на територията на Европейската общност.
(3) Заявителите разпределят плодове и зеленчуци, които са сезонни, съгласно приложение
№ 2 според тяхната наличност на местните
пазари. При наличие на местните пазари заявителите разпределят плодове и зеленчуци,
произведени по биологичен начин.
(4) Разпределяните плодове и зеленчуци
трябва да отговарят на минималните изисквания за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно Регламент (ЕО) на Комисията
№ 1580/2007 и на изискванията за безопасност
съгласно Закона за храните и нормативните
актове по прилагането му.
(5) Забранява се разпределянето в учебните
заведения на генетично модифицирани плодове
и зеленчуци.
(6) Плодовете и зеленчуците се съхраняват, подготвят и предоставят на децата и
учениците в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
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парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, L 139 от 30
април 2004 г.) и на Наредба № 37 от 21 юли
2009 г. за здравословно хранене на учениците
(ДВ, бр. 63 от 2009 г.).
Чл. 9. (1) Плодовете и зеленчуците по тази
схема се раздават в деня на доставката, отделно от основните хранения и не могат да се
използват за приготвяне на ястия.
(2) Учебните заведения, в които се прилага
схемата „Училищен плод“, информират родителите за значението на плодовете и зеленчуците
при изграждане на навици за здравословно
хранене на техните деца.
(3) Учебните заведения, в които се прилага
схемата „Училищен плод“, поставят на добре
видимо място около главния вход плакат, който
включва текст, посочващ финансовото участие
на Европейската общност, и европейското знаме.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Раздел І
Одобряване на заявителите
Чл. 10. Заявители по схемата „Училищен
плод“ могат да бъдат:
1. учебните заведения;
2. еднолични търговци и юридически лица,
които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове
и зеленчуци по схемата, включително организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно чл. 43 от Закона за
прилагане на общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз;
3. общините – за учебните заведения, които
се намират на тяхната територия.
Чл. 11. (1) Заявителите по схемата подават
заявление за одобрение по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
в срок от 1 до 30 юни в областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, по
тяхното седалище.
(2) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 1 подават
декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, с която поемат
писмено следните задължения:
1. да върнат всяка помощ, която е изплатена
неправомерно за съответните количества, ако
се установи, че не изпълняват задълженията си
по схемата, в срок до 10 дни от получаването
на уведомление от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
2. да водят отделна счетоводна отчетност
за дейностите по прилагане на схемата и да
съхраняват всички документи, свързани с
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прилагането на схемата „Училищен плод“, за
срок минимум 3 години считано от годината,
следваща тази на издаването им;
3. да изискват всяка една от доставките да
бъде съпътствана от сертификат за качество,
издаден съгласно Регламент (ЕО) на Комисията
№ 1580/2007;
4. при поискване от служители на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, да
предоставят допълнителни документи, свързани
с прилагането на схемата;
5. да осигурят достъп за проверки от служители на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, които имат за цел преглед на
отчетността, както и за физически проверки;
6. да предоставят в срок информацията, която
е необходима за мониторинг на прилагането
на схемата;
7. да не използват продуктите, които се доставят по схемата, за друго освен за консумация
от децата или учениците в учебното заведение
или в заведенията, за които са подали заявки
за помощ;
8. да раздават плодовете и зеленчуците по
схемата отделно от другите храни, в деня на
доставката, в подходящо време между основните хранения;
9. всяко дете или ученик да получи полагащото му се количество плодове и зеленчуци
съгласно размера на порциите плодове и зеленчуци, определени в приложение № 3;
10. да предоставят плодовете и зеленчуците
по схемата само на присъстващи в групата деца
или в клас ученици;
11. да не разпределят плодовете и зеленчуците
по схемата по време на престой на децата и
учениците във ваканционни лагери;
12. да предоставят плодовете и зеленчуците
на децата и учениците съгласно изискванията
на чл. 8, ал. 6;
13. да изготвят месечни отчетни карти на
присъстващите деца по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция;
14. да поставят на добре видимо място – около главния вход на учебното заведение, плакат
по чл. 9, ал. 3;
15. да информират родителите за значението
на плодовете и зеленчуците при изграждане на
навици за здравословно хранене на техните деца.
(3) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3
подават декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, с която поемат писмено следните
задължения:
1. задълженията по ал. 2, т. 1 – 6;
2. да водят отчет на имената и адресите
на учебните заведения, за които разпределят
плодове и зеленчуци;
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3. да водят отчет на продуктите и количествата, доставени на тези учебни заведения;
4. плодовете и зеленчуците да бъдат доставяни на учебните заведения ритмично съгласно
графици за доставка;
5. да доставят на учебните заведения всеки
месец минимум четири различни продукта от
включените в приложение № 2.
(4) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 1 прилагат
към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. копие от документ за самоличност на
директора на учебното заведение;
2. копие от заповедта за назначаване на
директора на учебното заведение;
3. заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено
да подаде документите, и копие от лична карта
на това лице;
4. копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ
на заявителя;
5. декларация по ал. 2.
(5) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3
прилагат към заявлението по ал. 1 следните
документи:
1. копие от документ за самоличност на
законния представител;
2. оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверено копие и
копие от документ за самоличност на лицето,
упълномощено да подаде документите;
3. копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ
на заявителя или удостоверение за актуално
състояние в оригинал или нотариално заверено
копие – за заявителите по чл. 10, т. 2, които
са търговци;
4. график за доставка на плодове и зеленчуци,
съгласуван с всяко учебно заведение, включващ
наименованията на учебните заведения, видове
продукти, дните, през които ще се доставят
продуктите, и броя на доставките;
5. декларация по ал. 3 и декларация от
всяко учебно заведение, което представлява, за
изпълнение на задълженията по ал. 2, т. 4 – 15.
(6) Заявителите са длъжни при подаване
на документите да представят за проверка
оригиналите на всички документи, за които
се изискват копия. Копията на документите
се заверяват, като заявителят напише „Вярно с
оригинала“ и се подпише, а в случаите, когато
е приложимо, да постави и печат.
Чл. 12. (1) В едномесечен срок от подаване
на заявленията за одобрение изпълнителният
директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава
акт за одобрение, с който заявителите, които
отговарят на критериите за допустимост по
схемата и са поели задълженията по чл. 11,
ал. 2 или 3, се одобряват като изпълнители по
схема „Училищен плод“ за срок една година.
(2) Заявителите по чл. 10, които не са одобрени, могат да кандидатстват отново за участие
в схемата през следващата година.
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Раздел ІІ
Допустими разходи
Чл. 13. (1) Одобрените изпълнители могат
да искат възстановяване на разходите за закупуване на плодове и зеленчуци, отговарящи на
изискванията на чл. 8.
(2) Разходите по ал. 1 се възстановяват до
размера, определен за осигуряване на порция
плодове и зеленчуци по приложение № 3,
изчислен по методика на Държавен фонд „Земеделие“, в рамките на определената годишна
сума за дете.
Раздел ІІІ
Процедура за разглеждане на заявките за плащане на финансовата помощ
Чл. 14. (1) Одобрените изпълнители по схемата подават в областната дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане“ по тяхното седалище
заявки за плащане от 1-во до 10-о число на
месеца, следващ отчетния период. Отчетният
период не трябва да е по-малък от един месец
и не трябва да надхвърля три месеца.
(2) Заявките за плащане са по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, и включват следната
информация:
1. име, адрес и уникален регистрационен
номер на одобрения изпълнител;
2. доставените в учебните заведения количества плодове и зеленчуци;
3. брой на децата и учениците по чл. 7 в
съответното учебно заведение и на учебните
дни за съответния период;
4. приложени съпътстващи педагогически
мерки.
(3) Към заявката за плащане изпълнителите
по схемата прилагат следните документи:
1. заповед или нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подаде
документите;
2. първични счетоводни, разходооправдателни документи, доказващи закупените плодове
и зеленчуци през периода, за който се иска
плащането, както и справка от счетоводните
записи;
3. предавателно-приемателен протокол за
действително доставени количества, подписан
от директора на учебното заведение, по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция – за заявителите по чл. 10, т. 2 и 3;
4. копия от месечните отчетни карти на учебните заведения, на които са доставени плодове
и зеленчуци; в отчетните карти се отразява за
всеки учебен ден броят на присъстващите в
учебното заведение деца и ученици по чл. 7;
5. сертификати за съответствие на качеството
на доставените плодове и зеленчуци съгласно
Регламент (ЕО) на Комисията № 1580/2007;
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6. за пакетираните продукти от приложение
№ 2 – удостоверение за регистрация на обект за
производство или за търговия с храни съгласно
чл. 12 от Закона за храните за обекта, в който
са пакетирани.
(4) Изпълнителите са длъжни при подаване на документите да представят за проверка
оригиналите на всички документи, за които
се изискват копия. Копията на документите
се заверяват, като заявителят напише „Вярно с
оригинала“ и се подпише, а в случаите, когато
е приложимо, да постави и печат.
(5) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
данни, Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
изпълнителя с уведомителното писмо, което се
изпраща по пощата с обратна разписка. Изпълнителят в срок до 10 работни дни от деня
на получаване на уведомителното писмо може
да отстрани констатираните нередности и/или
непълноти чрез предоставяне на допълнителни
и/или нови документи.
Чл. 15. (1) Държавен фонд „Земеделие“
може да извърши проверка на място на заявката за плащане. Въз основа на извършените
проверки Държавен фонд „Земеделие“ одобрява
или отхвърля, изцяло или частично, заявката
за плащане, за което уведомява изпълнителя
с уведомителното писмо, което се изпраща по
пощата с обратна разписка.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ изплаща
одобрените суми на заявителя в срок до три
месеца от подаване на заявката. В случаите
по чл. 14, ал. 5 срокът се удължава с толкова
работни дни, колкото са били нужни за отстраняване на констатираните нередности и/
или непълноти.
Г л а в а

п е т а

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СХЕМАТА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 16. (1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва ежегоден мониторинг на прилагането
на схемата въз основа на данните, получени:
1. при управление на схемата;
2. при прилагане на чл. 11;
3. при прилагане на чл. 15.
(2) Одобрените изпълнители по схемата в
изпълнение на задължението си по чл. 11, ал. 2,
т. 6 предоставят на Държавен фонд „Земеделие“
информация за дейностите по прилагане на
схемата чрез попълване на формуляр, утвърден
от изпълнителния директор на фонда. Формулярът за предоставяне на информация включва:
1. участващите учебни заведения;
2. брой на участващите деца и ученици и
процент от общия брой на децата и учениците по чл. 7;
3. брой на децата и учениците по възрастови
групи (групи и класове);
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4. честотата на предоставяне на плодовете и
зеленчуците на учащите се (за седмица);
5. средна консумация на дете или ученик
(количество или порция);
6. продължителност на предоставяне на
плодовете и зеленчуците;
7. време и начин на предоставяне на плодовете и зеленчуците;
8. видове плодове и зеленчуци и разпределени количества от всеки вид;
9. произход и сезонност на предоставяните
плодове и зеленчуци;
10. прилагане на изискванията на чл. 9, ал. 3;
11. съпътстващи мерки и начин на тяхното
прилагане;
12. възникнали проблеми при прилагане
на схемата.
(3) Информацията по ал. 2 може да бъде
предоставена и от:
1. общините по чл. 4 въз основа на споразумение за сътрудничество при прилагане
на схемата, сключено между Държавен фонд
„Земеделие“ и Националното сдружение на
общините в Република България;
2. неправителствени организации.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ ежегодно
до 30 ноември нотифицира пред Европейската
комисия резултатите от мониторинга за пред
ходната учебна година, проверките на място
по чл. 15, ал. 1 и направените констатации.
Чл. 17. (1) Държавен фонд „Земеделие“
изготвя оценка на прилагането на схемата и
на нейната ефективност за периода 1 август
2010 – 31 юли 2011 г. През следващите периоди на прилагане на схемата Държавен фонд
„Земеделие“ изготвя оценка на всеки 5 години.
(2) Оценката по ал. 1 обхваща цялостното прилагане на схемата за предоставяне на
плодове и зеленчуци в учебните заведения съгласно националната стратегия по чл. 2. Тя е
насочена към учебните заведения, родителите
и децата и включва данни за тяхното участие
в схемата, формирането на хранителни навици
и повишаването на тяхната информираност.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ възлага извършването на дейности, свързани с изготвянето
на оценката по ал. 1, чрез обществени поръчки, които се финансират по реда на чл. 5, § 1,
буква „б“, т. 2 от Регламент (ЕО) № 288/2009.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ нотифицира
пред Европейската комисия резултатите от оценките по ал. 1 в срок до 29 февруари 2012 г. и на всеки
5 години, считано от тази дата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Съпътстващи педагогически мерки“ са:
посещения в земеделски стопанства, отглеждане
от учащите се на плодове и/или зеленчуци,
беседи, разпространение на брошури и плакати,
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създаване на интернет страници и видеоклипове,
организиране на празници, игри, викторини,
изложби и др.
2. „Проверки на място“ са физически проверки, извършени чрез инспекции на място,
включващи контрол на отчетността и контрол
за използването на субсидираните продукти.
3. „Учебни заведения“ са държавните, общинските и частните детски градини и училища
съгласно Закона за народната просвета.
4. „Генетично модифицирани плодове и
зеленчуци“ са плодове и зеленчуци, чийто генетичен материал е бил променен по начин,
който не настъпва естествено при естествена
рекомбинация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 47а
от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на земеделието и храните и на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
СПИСЪК
на плодовете и зеленчуците, които могат да се
предоставят по схемата „Училищен плод“
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ
Ябълки
Круши
Праскови
Сливи
Череши
Грозде
Банани
Мандарини
Портокали
Грейпфрути
Киви
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Домати
Краставици
Пипер
Моркови
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 3
ГРАФИК
за сезонност на плодовете и зеленчуците
Учебен
месец

ВЕСТНИК
1

2
Грозде

4.

Праскови с минимално тегло на
плода 150 g

5.

Сливи

Септември – ІХ ябълки, десертно грозде, праскови, сливи, домати, краставици
ябълки, круши, десертно грозде, моркови, домати, пипер

Ноември – ХІ

ябълки, круши, банани, моркови, десертно грозде, пипер,
домати

Декември – ХІІ ябълки, портокали, мандарини, банани, моркови, грейпфрут, киви, круши
Януари – І

ябълки, грейпфру т, банани,
портокали, моркови, мандарини, киви, круши

Февруари – ІІ

ябълки, мандарини, банани,
портокали, моркови, киви

Март – ІІІ

ябълки, банани, портокали,
киви, краставици, моркови

Април – ІV

ябълки, банани, круши, краставици, портокали, моркови

Май – V

череши, ябълки, домати, краставици, банани

3

3.

Вид на продукта

Октомври – Х

БРОЙ 37
4

не по-малко
от 150 g *

5
0,150

1

с тегло на
плода, пома л ко и л и
равно на 60 g

4

с тегло на
плода, по-голямо от 60 g

2

6.

Банани

с минимално тегло на
плода 150 g

1

7.

Пор т ока- с минималли
но тегло на
плода 150 g

1

8.

Мандари- с минимални
но тегло на
плода 140 g

1

9.

Г р е й п - не по-малко
фрут
от 150 g **

0,150

10.

Киви

не по-малко
от 95 g**

0,080

11.

Череши

не по-малко
от 150 g *

0,150

12.

Домати

с минимално тегло на
плода 100 g

13.

Краставици/корнишони

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2, т. 9

1

корнишон – не
по-малко от
100 g**

0,100

Порции плодове и зеленчуци за едно дете или
ученик
№ Плод/зепо
ленчук
ред

краставица – не, помалко от 100
g**

0,100

1
1.

2.

2

Порция за
едно дете
или ученик

Минимален брой
в една
порция

Минимално тегло
(кг) в една
порция

3

4

5

14.

Моркови

с тегло на
плода, пома л ко и л и
равно на
125 g

2

с тегло на
плода, помалко от
150 g **

0,5

с тегло на
плода, по-голямо от 125 g

1

с тегло на
плода, поголямо или
равно на
150 g**
с минимално тегло на
плода 80 g*

1

с тегло на
плода, пома л ко и л и
равно на
100 g

2

с тегло на
плода, по-голямо от 100 g

1

Ябълки

15.

Круши

Пипер

1

* Брутно тегло в опаковка в съответствие с
изискванията на Закона за храните и нормативните
актове по прилагането му.
** Обелени и нарязани; в училищата се предлагат в опаковка в съответствие с изискванията
на Закона за храните и нормативните актове по
прилагането му.
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ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 302
ОТ 12 МАЙ 2010 Г.

Брегова линия

за удължаване срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в блок
„В1 – Голица“, разположен на територията
на Република България
На основание чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 3
във връзка с чл. 5, т. 2 и чл. 6, ал. 2 от Закона
за подземните богатства и решения на Министерския съвет № 568 от 2004 г. (ДВ, бр. 62 от
2004 г.), № 819 от 2005 г. (ДВ, бр. 87 от 2005 г.),
№ 383 от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), № 64
от 2008 г. (ДВ, бр. 17 от 2008 г.) и № 746 от
2009 г. (ДВ, бр. 78 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в блок „В1 – Голица“ с две години.
2. Размерът на блок „В1 – Голица“ се намалява от 971 кв. км на 696 кв. км и се определя
с координатите на граничните точки от № 1 до
№ 6 включително съгласно приложението – неразделна част от решението.
3. За срока на продължението титулярите на
разрешението „Болкан Експлорърс (България)
Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“
и „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД, се
задължават да извършат търсещо-проучвателни
работи по видове и обеми съгласно работна
програма – неразделна част от допълнително споразумение към договора за търсене и
проучване.
4. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да подпише четиристранно
допълнително споразумение към Договора
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в блок „В1 – Голица“ в едномесечен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник”.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 2
Списък
на координатите на граничните точки на блок
„В1 – Голица“
№
точка

Източна
дължина

Северна
ширина

1

27°36′06.72″

43°15′23.75″

2

28°02′14.81″

43°15′23.75″

С Т Р. 1 3

3

27°53′31.68″

42°50′00.00″

4

27°48′00.00″

42°50′00.00″

5

27°48′00.00″

43°08′00.00″

6

27°36′06.72″

43°08′02.50″
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество относно морското търсене
и спасяване между черноморските крайбрежни държави
(Ратифицирано със закон, приет от ХХХIX
Народно събрание на 23 юни 2004 г. – ДВ,
бр. 58 от 2004 г. В сила за Република България
от 24 април 2010 г.)
Правителството на Република България,
правителството на Грузия, правителството на
Румъния, правителството на Руската федерация,
правителството на Република Турция, правителството на Украйна, наричани по-нататък
„страни“;
припомняйки целите и съответните разпоредби на Международната конвенция за морско
търсене и спасяване от 1979 г.,
признавайки, че е необходимо сътрудничество на най-високо равнище между черноморските
крайбрежни държави за изработването на план
за морско търсене и спасяване в района като
част от международния план,
признавайки също така, че въздушното търсене и спасяване се осигурява от страните в
съответствие с Конвенцията за международната
гражданска авиация от 1944 г.,
признавайки спешната необходимост да
се изработят двустранни и/или многостранни
споразумения или договорености за осигуряване и координиране на провеждането и сътрудничеството за търсене и спасяване между
черноморските крайбрежни държави, да се
ускори ефикасното провеждане на операциите
за търсене и спасяване и те да бъдат предоставени на вниманието на Международната морска
организация (ИМО),

С Т Р.
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се договориха за следното:
Прилагане
Член 1
Това споразумение се прилага по отношение
на сътрудничеството между страните в областта
на морското търсене и спасяване в Черно море.
Компетентните органи на всяка страна, в
която на практика се прилага това споразумение, са посочени в приложение № 1 на това
споразумение. Страните ще се уведомяват взаимно в случай, че настъпи промяна на техните
съответни компетентни органи.
Юрисдикция
Член 2
Нищо в това споразумение не накърнява по
какъвто и да е начин правата и задълженията
на страна, произтичащи от други двустранни и/
или многостранни международни споразумения,
по които тя е страна.
Терминология
Член 3
За целите на това споразумение са приложими термините и определенията, съдържащи се в
глава 1 на приложението към Международната
конвенция за морско търсене и спасяване от
1979 г.
Оповестяване
Член 4
В случай на молба за помощ по провеждане
на търсене и спасяване, отправена от спасително-координационен център на която и да е
страна, спасително-координационният център,
който получи такава молба, незабавно потвърждава и се отзовава на молбата в рамките на
своите максимални възможности.
Координация и сътрудничество
Член 5
Районите за търсене и спасяване се установяват чрез двустранни и/или многостранни споразумения между страните. Страните
взаимно ще се уведомяват за сключването
на такива споразумения. Докато районите за
търсене и спасяване бъдат установени, страните
провеждат търсене и спасяване чрез координация и сътрудничество, съвместно или съгласно
принципа на най-бързо пристигане на мястото,
където ще се провеждат действията по търсене
и спасяване. Осъществяването на операция за
търсене и спасяване от някоя страна в дадена
зона не дава на тази страна каквито и да било
права или привилегии по отношение на тази
зона в бъдеще.

ВЕСТНИК
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Страните осигуряват най-тясна практически
осъществима координация между морските
и аеронавигационните служби за търсене и
спасяване, така че да обезпечат най-ефективно и ефикасно търсене и спасяване във и над
районите за търсене и спасяване, установени
в съответствие с § 1 на този член.
Допускане
Член 6
Ако друго не е договорено между заинтересованите страни, страна трябва да разрешава, при
условие за спазване на прилаганото национално
законодателство, правила и наредби, незабавно
влизане във или над нейното териториално море
или нейната територия на спасителни единици
на другите страни единствено за целите на
търсене на местоположението на морски произшествия и спасяване на оцелелите от такива
произшествия. В този случай операциите за
търсене и спасяване се координират, доколкото
това е практически осъществимо, от съответния
спасително-координационен център на страната,
която е разрешила влизането, или от друг такъв
орган, определен от тази страна. Спасителна
единица на страна, която е получила разрешение за достъп във или над териториалното
море или територията на друга страна, трябва
да спазва указанията на службата за търсене и
спасяване на тази страна и веднага да установи
връзка с тази служба.
Обмен на информация
Член 7
Страните ще си разменят информация за
местоположението на единиците и оборудването
за търсене и спасяване, техните оперативни
възможности и наличност и могат също така
да си разменят оперативни планове и списъци
за действията, които трябва да се предприемат за работа при различни видове бедствени
произшествия.
Учения
Член 8
Страните вземат съвместни решения за
организиране на учение или учения по морско
търсене и спасяване при симулирани произшествия с оглед подготовката на техните организации за търсене и спасяване за съвместна
работа и за работа с участието на организации
за въздушно търсене и спасяване, в случай че
това се наложи.
Среща на представителите
Член 9
Представителите на компетентните органи
на страните се срещат, когато е необходимо и
най-малко веднъж годишно, с цел развиване на
сътрудничеството и обмен на информация и опит.
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Страните свикват регионални конференции,
когато е необходимо, с цел да поддържат ефикасна оперативна координация на службите за
търсене и спасяване в района.

ВЕСТНИК
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Член 10
По време на съвместните операции, учения
и срещи във връзка с търсене и спасяване се
използва английски език.

Ако не е уточнен по-късен период, страните
могат да се оттеглят от това споразумение 12
месеца, след като уведомят писмено депозитаря
за тяхното намерение.
Депозитарят информира другите страни
за това уведомление и преди оттеглянето да
влезе в сила, депозитарят свиква конференция
на страните, на която да се реши как да се
процедира в бъдеще.

Финансови разпоредби

Статут на приложенията

Език

Член 11
Всяка страна се задължава да заплати своите
собствени разходи, възникващи при прилагането
на това споразумение.
Присъединяване
Член 12
Това споразумение е открито за подписване
от черноморските крайбрежни държави.
Влизане в сила
Член 13
Това споразумение влиза в сила 30 дни
след получаването от депозитаря на шестия
ратификационен документ.
Изменение
Член 14
Предложения за изменение на това споразумение могат да бъдат представяни от която
и да е страна по него в писмена форма до
депозитаря на споразумението. Депозитарят
разпраща това предложение до всички страни.
Ако в срок 3 месеца след разпращането на
предложението никоя от страните не уведоми
депозитаря в писмена форма, че предложението за изменение е неприемливо за нея,
изменението се счита за прието. В случай на
несъгласие с разпратеното предложение страните трябва да информират депозитаря дали
са съгласни да бъде свикана конференция на
страните за обсъждане на въпросното предложение за изменение. В този случай депозитарят
незабавно свиква конференция на страните,
ако две трети от мнозинството на страните са
съгласни за това. Конференцията на страните
приема с консенсус всяко изменение, което є
е представено за разглеждане. Изменението
влиза в сила в съответствие с процедурата,
предвидена в чл. 13 на това споразумение.
Валидност и процедура за оттегляне
Член 15
Това споразумение остава валидно за неопределен период от време.

Член 16
Приложенията към това споразумение представляват неразделна част от споразумението
и позоваване на това споразумение представлява същевременно и позоваване на неговите
приложения.
Депозитар
Член 17
Депозитар на това споразумение е правителството на Република Турция.
Съставено в Анкара на 27 ноември 1998 г. в
един оригинален екземпляр на английски език.
Депозитарят ще изпрати на страните и на
Генералния секретар на ИМО заверени копия
от това споразумение.
Приложение № 1
МОРСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ ЗА
ВСЯКА СТРАНА
Република България:

Министерство на транспорта

Грузия:

Морска администрация
на Министерството на
транспорта на Грузия

Румъния:

Министерство на транспорта

Руска федерация:

Морска администрация
на Министерството на
транспорта на Руската
федерация

Република Турция:

Подсекретариат по морските въпроси към министър-председателя

Украйна:

Министерство на транспорта
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРОТОКОЛ

за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа до
информация, участието на обществеността в
процеса на вземането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси на околната среда
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. В сила
за Република България от 15 април 2010 г.)
Страните по този протокол,
Припомняйки член 5, параграф 9 и член
10, параграф 2 от Конвенцията за достъпа до
информация, участието на обществеността в
процеса на вземането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси на околната среда
от 1998 г. (Конвенцията от Орхус),
Приемайки, че регистрите за изпускане и пренос на замърсители предоставят важен механизъм
за увеличаване на корпоративната отговорност,
за намаляване на замърсяването и подпомагане
на устойчивото развитие, както е заявено в Декларацията от Лука, приета на първата среща
на страните по Конвенцията от Орхус,
Съблюдавайки принцип 10 на Декларацията
от Рио де Жанейро от 1992 г. за околната среда
и развитието,
Съблюдавайки още принципите и поетите
ангажименти на Конференцията по околната
среда и развитието на Обединените нации от
1992 г. и по-специално на разпоредбите на глава
19 от Програма 21,
Вземайки под внимание Програмата за понататъшно прилагане на Програма 21, приета
от Общото събрание на Обединените нации
на деветнадесетата специална сесия от 1997 г.,
която призовава за увеличаване на националния капацитет и възможности за събиране,
обработка и разпространение на информация
с цел чрез подходящи средства да се улесни
общественият достъп до информация за глобалните екологични проблеми,
Съблюдавайки Плана за прилагане от срещата на високо равнище за устойчиво развитие
през 2002 г., в който се насърчава разработването на съгласувана, комплексна информация
за химикалите, например чрез национални
регистри за изпускане и пренос на замърсители,
Вземайки предвид работата на Междуправителствения форум за химическа безопасност
и по-специално Декларацията за химическата
безопасност от Бахая от 2000 г., Приоритетите
за действие след 2000 г. и Плана за действие
по регистри за изпускане и пренос на замърсители/инвентаризация на емисиите,
Вземайки предвид още дейностите, предприети в рамките на Междуорганизационната програма за безопасно управление на химикалите,
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Вземайки предвид освен това работата на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и по-специално Препоръката
на Съвета относно създаването на регистри
за изпускане и пренос на замърсители, в която Съветът приканва държавите членки да
създадат и предоставят за обществен достъп
национални регистри за изпускане и пренос
на замърсители,
Желаейки да осигурят система, позволяваща на всеки човек от сегашните и бъдещите
поколения да живее в подходяща за здравето
и благосъстоянието му околна среда, като гарантират развитието на общественодостъпни
информационни системи в областта на околната среда,
Желаейки също да осигурят интегрирането
в тези системи на принципите, допринасящи
за устойчиво развитие, като предохранителния
подход, предвиден в принцип 15 на Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и
развитието (1992 г.),
Съзнавайки връзката между подходящите
информационни системи и упражняването на
правата, предвидени в Конвенцията от Орхус,
Отбелязвайки необходимостта от сътрудничество с други международни инициативи във
връзка със замърсителите и отпадъците, включително Стокхолмската конвенция от 2001 г.
относно устойчивите органични замърсители и
Базелската конвенция от 1989 г. за контрола на
трансграничното движение на опасни отпадъци
и тяхното обезвреждане,
Съзнавайки, че целите на интегрирания
подход за максимално намаляване на замърсяването и количеството отпадъци вследствие
експлоатацията на промишлени инсталации и
от други източници са свързани с достигане на
висока степен на опазване на околната среда
като цяло, с напредък към устойчиво и екологосъобразно развитие и с опазване здравето
на сегашните и бъдещите поколения,
Убедени в стойността на регистрите за
изпускане и пренос на замърсители като финансово изгоден инструмент за насърчаване
на дейностите, съобразени с опазването на
околната среда, за осигуряване на обществен
достъп до информация относно замърсителите,
изпускани и пренасяни в рамките на и през
населени райони, както и за ползване от правителствата при определяне на тенденциите,
за показване на напредъка в намаляване на
замърсяването, за контрол на изпълнението
на някои международни споразумения, за
определяне на приоритетите и оценка на постигнатия напредък вследствие изпълнението
на определени програми и политики,
Вярвайки, че регистрите за изпускане и
пренос на замърсители могат да донесат значителни ползи на промишлеността чрез подобрено
управление на замърсителите,
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Отбелязвайки възможностите за използване
на данни от регистрите за изпускане и пренос
на замърсители, заедно със съответна здравна,
екологична, демографска, икономическа или
друг тип информация с цел по-добро разбиране
на потенциалните проблеми, идентифициране
на „горещи точки“, предприемане на превантивни и намаляващи замърсяването мерки и
определяне на приоритетите в управлението
на околната среда,
Отбелязвайки значението, което има опазването на поверителността относно идентифицирани или идентифицируеми физически лица при
обработване на информацията, докладвана за
целите на регистрите за изпускане и пренос на
замърсители в съответствие с международните
стандарти за защита на данните,
Отбелязвайки също значението на разработването на международно съвместими системи
от национални регистри за изпускане и пренос
на замърсители с цел увеличаване сравнимостта
на данните,
Вземайки предвид, че много страни – членки
на Икономическата комисия за Европа, Европейската общност и страните по Северноамериканското споразумение за свободна търговия
предприемат действия за събиране на данни за
изпускане и пренос на замърсители от различни
източници и за предоставяне на тези данни за
обществен достъп и отбелязвайки специално в
тази област дългия и ценен опит на някои страни,
Отчитайки различните подходи, прилагани
при съществуващите емисионни регистри, и
необходимостта от избягване дублирането на
усилия и отбелязвайки необходимостта от известна гъвкавост,
Настоявайки за постепенното развитие на
национални регистри за изпускане и пренос
на замърсители,
Настоявайки още за изграждането на връзки
между националните регистри за изпускане и
пренос на замърсители и други информационни
системи с обществено значение,
се споразумяха за следното:
Член 1
Цел
Целта на този протокол е разширяване на
обществения достъп до информация чрез създаването на съгласувани, комплексни регистри
за изпускане и пренос на замърсители (РИПЗ)
с национално покритие и в съответствие с разпоредбите на този протокол, което да подпомогне участието на обществеността в процеса
на вземане на решения в областта на околната
среда и да допринесе за предотвратяване и
намаляване замърсяването на околната среда.
Член 2
Определения
За целите на този протокол:
1. „Страна“ е, освен ако в текста не е посочено друго, държава или организация за
регионално икономическо сътрудничество по

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

член 24, която се е съгласила да бъде обвързана
с разпоредбите на този протокол и за която
протоколът е в сила;
2. „Конвенция“ е Конвенцията за достъпа
до информация, участието на обществеността
в процеса на вземането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси, свързани с околната
среда, приета в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г.;
3. „Обществеността“ е едно или повече физически или юридически лица и техните асоциации, организации и сдружения в съответствие
с националното законодателство или практика;
4. „Съоръжение“ е една или повече инсталации, разположени на една и съща или в
съседни площадки, които са собственост или
се експлоатират от едно и също физическо или
юридическо лице;
5. „Компетентен орган“ е националният орган
или органи или друга компетентна институция
или институции, определени от страната да
управляват системата на националния регистър
за изпускане и пренос на замърсители;
6. „Замърсител“ е вещество или група вещества, които могат да окажат вредно въздействие
върху околната среда или здравето на човека
поради своите свойства или поради постъпването им в околната среда;
7. „Изпускане“ е всяко преднамерено или
случайно, редовно или инцидентно постъпване
на замърсители в околната среда в резултат
на човешка дейност, включително разливане,
излъчване, заустване, инжектиране, обезвреждане или изхвърляне, или чрез канализационни
системи без крайно пречистване на отпадъчните води;
8. „Пренос извън площадката“ е движението извън границите на дадено съоръжение на
замърсители или отпадъци, предназначени за
обезвреждане или оползотворяване, и на замърсители в отпадъчните води, предназначени
за пречистване;
9. „Неорганизирани източници“ са многобройни малки или разпръснати източници, от
които в почвата, въздуха или водата може да
бъдат изпуснати замърсители, чието комбинирано отрицателно въздействие върху тези компоненти може да бъде значително и за които е
икономически нецелесъобразно да се изискват
доклади от всеки индивидуален източник;
10. Термините „национален“ и „с национално покритие“, във връзка със задълженията на
страните по този протокол, които са организации
за регионално икономическо сътрудничество,
се отнасят до съответния регион, освен ако
не е указано друго;
11. „Отпадъци“ са вещества или предмети,
които:
(а) са обезвредени или оползотворени;
(b) предназначени за обезвреждане или
оползотворяване; или
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(c) за които националното законодателство
изисква обезвреждане или оползотворяване;
12. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, дефинирани като опасни от разпоредбите на
националното законодателство;
13. „Други отпадъци“ са отпадъците, които
не са дефинирани като опасни;
14. „Отпадъчни води“ са употребените води,
съдържащи вещества, които са предмет на
регулиране от националното законодателство.
Член 3
Общи разпоредби
1. Всяка страна по този протокол предприема
необходимите законодателни, регулативни и
други мерки за прилагането му, както и съответни мерки за изпълнение на разпоредбите му.
2. Разпоредбите на този протокол не ограничават правото на страна по него да въведе
и поддържа по-широкообхватен или по-достъпен за обществеността регистър за изпускане
и пренос на замърсители от предвиденото в
този протокол.
3. Всяка страна предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че служители, обслужващи дадено съоръжение, или членове на обществеността, които докладват на обществените
органи за нарушаване от страна на определено
съоръжение, на разпоредбите на националното
законодателство, свързано с прилагане на този
протокол, няма да бъдат наказвани, преследвани
или обезпокоявани от съответното съоръжение
или обществените органи за предприетите от тях
действия, свързани с докладване на нарушението.
4. При прилагане на този протокол всяка
страна се придържа към предохранителния
подход, предвиден в принцип 15 на Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и
развитието (1992 г.).
5. За намаляване дублирането при доклад
ване регистрите за изпускане и пренос на
замърсители може да се интегрират до възможно приложима степен със съществуващи
информационни източници като механизми
за докладване, свързано с разрешителни или
лицензионни режими.
6. Страните полагат необходимите усилия
за постигане на сходство между различните
национални регистри за изпускане и пренос
на замърсители.
Член 4
Основни елементи на системата регистър за
изпускане и пренос на замърсители
Съгласно този протокол всяка страна създава и поддържа общественодостъпен регистър
за изпускане и пренос на замърсители, който:
(а) е свързан с определено съоръжение по
отношение на точковите източници;
(b) е пригоден за докладване на неорганизираните източници;
(c) е свързан с докладване на определени
замърсители и отпадъци, където е уместно;
(d) е многокомпонентен продукт, разграничаващ изпусканията във въздуха, почвата и водите;
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(e) съдържа информация за преноса;
(f) се основава на задължително периодично
докладване;
(g) включва подходящи стандартни данни,
определен брой стандартни прагови стойности
за докладване и ограничителни разпоредби,
свързани с конфиденциалност, ако има такава;
(h) е разбираем, лесен за ползване от потребителите и общественодостъпен, включително
в електронна форма;
(i) позволява участие на обществеността при разработването и изменението му;
(j) е структуриран в електронна база данни
или в няколко свързани бази данни, поддържани
от компетентния орган.
Член 5
Устройство и структура
1. Всяка страна осигурява данните в регистъра по член 4 да са представени в обобщена
и необобщена форма, така че да позволяват
изпусканията и преносите да могат да се търсят и идентифицират по следните показатели:
(а) съоръжение и географското му местоположение;
(b) дейности;
(c) собственик или оператор и доколкото е
уместно, дружество;
(d) съответно замърсител или отпадък;
(e) всеки от компонентите на околната среда,
в който е изпуснат замърсителят;
(f) посока на пренос съгласно член 7, параграф 5 и където е уместно, действията по обезвреждане или оползотворяване на отпадъците.
2. Всяка страна осигурява възможност дан
ните да се търсят и идентифицират спрямо
неорганизираните източници, включени в
регистъра.
3. Всяка страна проектира регистъра си,
като предвижда възможности за бъдещото му
разширяване и като осигурява обществена достъпност на данните от докладите най-малко за
десетгодишен предходен период на докладване.
4. Регистърът се проектира по начин, който
да улеснява максимално обществения достъп до
него чрез електронни средства, като интернет.
Структурата на регистъра трябва да позволява
постоянен и незабавен достъп до наличната
информация по електронен път при нормални
експлоатационни условия.
5. Всяка страна осигурява в регистъра си
връзки със съответни съществуващи общественодостъпни бази данни, свързани с опазване
на околната среда.
6. Всяка страна осигурява в регистъра си
връзки със съответните регистри за изпускане
и пренос на замърсители на другите страни
по протокола и където е уместно, с тези на
други страни.
Член 6
Обхват на регистъра
1. Всяка страна осигурява регистърът є да
съдържа следната информация:
(a) изпускане на замърсители, за които се
изисква доклад съгласно член 7, параграф 2;
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(b) преноси извън площадката, за които се
изисква доклад съгласно член 7, параграф 2;
(c) изпускане на замърсители от неорганизирани източници, за които се изисква доклад
съгласно член 7, параграф 4.
2. След оценка на придобития опит от разработване на национални регистри за изпускане
и пренос на замърсители и от прилагането на
този протокол и отчитайки съответните процеси,
протичащи на международно ниво, съвещанието
на страните преразглежда изискванията за докладване по този протокол и обсъжда следните
въпроси, свързани с бъдещото му развитие:
(а) преглед на дейностите по приложение I;
(b) преглед на замърсителите по приложение II;
(c) преглед на праговите стойности, определени в приложения I и II;
(d) включване на друга подходяща информация, като преноси извън площадката, съхранение, уточняване на изискванията за докладване,
свързано с неорганизирани източници, или
разработването на критерии за допълнително
включване на замърсители по този протокол.
Член 7
Изисквания за докладване
1. Всяка страна по този протокол:
(a) изисква от собственика или оператора на
отделните съоръжения под нейна юрисдикция,
които извършват една или повече дейности по
приложение I с капацитет, надвишаващ определените в приложение I, колона 1 прагови
стойности, и които:
(i) излъчват някой от замърсителите по
приложение II в количества, надвишаващи праговите стойности, определени в приложение II, колона 1;
(ii) извършват пренос извън площадката
на някой от замърсителите по приложение II в количества, превишаващи праговите стойности, определени в приложение II, колона 2, в случай че страната е установила изискване за докладване по преноса на отделните замърсители съгласно параграф 5 (г);
(iii) извършват пренос извън площадката на
опасни отпадъци в количества, надвишаващи 2 тона на година, или на други
отпадъци в количества, надвишаващи
2000 тона на година, в случай че страната е установила изискване за докладване по преноса на отпадъци съгласно
параграф 5 (г);
или
(iv) извършват пренос извън площадката на
някой от замърсителите по приложение II чрез отпадъчните води, предназначени за пречистване, в количества,
надвишаващи праговите стойности,
определени в приложение II, колона 1б;
да изпълнят предвиденото за този собственик или оператор задължение по параграф 2;
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или
(b) изисква от собственика или оператора на
отделните съоръжения под нейна юрисдикция,
които извършват една или повече дейности по
приложение I в рамките на или над определените
в приложение I, колона 2, прагови стойности
за служителите и които произвеждат, обработват или използват някой от замърсителите
по приложение II в количества, надвишаващи
праговите стойности, определени в приложение II, колона 3, да изпълнят предвиденото
за този собственик или оператор задължение
по параграф 2.
2. Всяка страна изисква от собственика или
оператора на съоръжението по параграф 1 да
предостави информацията за замърсителите и
отпадъците, при които праговите стойности
са били надвишени, съгласно изискванията по
параграфи 5 и 6.
3. За постигане целта на този протокол дадена страна може да реши да прилага прагова
стойност за изпускане или прагова стойност за
производство, преработка или използване на
определен замърсител, при условие че това ще
увеличи обхвата на съответната информация
за изпускане и пренос, налична в националния
регистър.
4. Всяка страна осигурява събирането от
страна на компетентния орган или определя
една или повече обществени институции или
компетентни органи да събират, с цел включване в националния регистър, информация
за изпускането на замърсители от неорганизирани източници съгласно изискванията на
параграфи 7 и 8.
5. Всяка страна изисква от собственика
или оператора на съоръженията, за които се
изисква докладване по параграф 2, да събират
и предоставят на компетентния орган следната
информация за конкретното съоръжение:
(а) наименование, адрес, географско местоположение и дейност или дейности, извършвани
от съоръжението, предмет на докладването;
име на собственика или оператора и където е
подходящо, на дружеството;
(b) наименование и идентификационен номер на всеки отделен замърсител, предмет на
докладване съгласно параграф 2;
(c) количеството замърсител, предмет на
докладване съгласно параграф 2, изпуснат от
съоръжението в околната среда през отчетната година, както в обобщена форма, така и
по компоненти за изпусканията във въздуха,
водите или почвите, включително подземно
инжектиране;
(d) количествата съответно на:
(i) замърсител, предмет на докладване
съгласно параграф 2, който е бил пренесен
извън границите на съоръжението по време
на отчетната година, като се разграничават
количествата, пренесени съответно за обезвреждане и за оползотворяване, и се предоставят
наименованието и адресът на съоръжението,
приемащо преноса;
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или
(ii) отпадъци, предмет на докладване съгласно параграф 2, пренесени извън границите на
съоръжението по време на отчетната година,
като се разграничават количествата опасни и
други отпадъци и се отбелязва с ‘R’ (recovery)
или ‘D’ (disposal) дали отпадъците са предназначени съответно за оползотворяване или за
обезвреждане съгласно приложение III, а при
трансграничен пренос на опасни отпадъци се
посочват името и адресът на приелия да извърши обезвреждането или оползотворяването,
както и наименованието и местоположението
на конкретния обект, на който са приети
пренесените отпадъци за обезвреждане или
оползотворяване;
(e) количеството на всеки замърсител,
предмет на докладване съгласно параграф 2,
пренесен извън границите на съоръжението по
време на отчетната година чрез отпадъчните
води;
(f) методиката, използвана за получаване на
информацията по подточки (c) до (e), съгласно
член 9, параграф 2, включително дали информацията се базира на измервания, изчисления
или оценки.
6. Информацията по параграф 5 (c) до (e)
включва информация относно изпускане и
пренос в резултат както на рутинни действия,
така и на извънредни обстоятелства.
7. Всяка страна представя в регистъра си в
подходяща пространствено-аналитична форма
информация за изпускането на замърсители
от тези неорганизирани източници, за които
е определила компетентният орган да събира
данни и има възможност те да се включат. В
случай че страната установи, че няма наличност
на такива данни, тя предприема необходимите
мерки за започване на докладване за изпускането на съответните замърсители от един или
повече неорганизирани източници съгласно
националните си приоритети.
8. Информацията по параграф 7 включва
информация за методиката, използвана за получаване на информацията.
Член 8
Периодичност на докладването
1. Всяка страна осигурява информацията,
включена в националния регистър, да бъде
обществено достъпна, съставена и представена
в регистъра за календарна година. Годината
на докладване е календарната годината, за
която се отнася представената информация.
За всяка страна първа година на докладване
е календарната година, следваща влизането в
сила на този протокол за съответната страна.
Докладването по член 7 се извършва годишно. Втора година на докладване може да бъде
втората календарна година след първата година
на докладване.
2. Всяка страна, която не е организация
за регионално икономическо сътрудничество,
осигурява информацията да се включи в на-
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ционалния регистър не по-късно от петнадесет
месеца след изтичане на годината на доклад
ване. Информацията за първата година на
докладване се включва в регистъра в рамките
на две години след изтичане на тази година.
3. Всяка страна, която е организация за
регионално икономическо сътрудничество,
осигурява информацията за определена година
на докладване да се включи в регистъра шест
месеца след срока, определен за страните, които
не са организации за регионално икономическо
сътрудничество.
Член 9
Събиране и съхранение на данните
1. Всяка страна изисква от собствениците
или операторите на съоръженията, предмет на
докладване по член 7, да събират в съответствие
с параграф 2 и с подходяща честота данните,
необходими за определяне на изпусканията и
преносите извън площадката на замърсители
от съоръжението, предмет на докладване съгласно член 7, както и в продължение на пет
години, считано от края на съответната година
на докладване, да съхраняват и предоставят
на разположение на компетентните органи
данните, въз основа на които е била получена
докладваната информация. Архивите съдържат
също информация относно начина на набиране
на съответните данни.
2. Всяка страна изисква от собствениците
или операторите на съоръженията, предмет на
докладване по член 7, да използват най-добрата
налична информация, която може да включва
мониторингови данни, емисионни фактори,
оценки по балансови методи, непряк мониторинг или други изчисления, инженерингови
и други методи. Където е подходящо, това
се извършва в съответствие с международно
одобрени методики.
Член 10
Качествен контрол
1. Всяка страна изисква от собствениците
или операторите на съоръженията, предмет на
докладване по член 7, параграф 1, да осигурят
качество на информацията, която докладват.
2. Всяка страна осигурява данните в националния регистър да са предмет на качествен
контрол от страна на компетентните органи,
особено по отношение на тяхната пълнота,
съвместимост и достоверност, вземайки предвид указанията, които може да се разработят
от съвещанието на страните.
Член 11
Обществен достъп до информация
1. Всяка страна осигурява обществен достъп
до информацията, съдържаща се в нейния регистър за изпускане и пренос на замърсители,
без да е необходимо заявяването на конкретен
интерес и в съответствие с разпоредбите на
този протокол, предимно чрез осигуряването
на пряк електронен достъп чрез публичните
комуникационни мрежи.
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2. При условие че информацията, съдържаща
се в регистъра, не може да бъде лесно достъпна за обществеността чрез преки електронни
средства, всяка страна осигурява компетентните
органи да предоставят при поискване тази информация чрез други ефективни средства във
възможно най-кратки срокове и не по-късно
от един месец след постъпване на искането.
3. Освен в случаите по параграф 4, всяка
страна осигурява безплатен достъп до информацията, съдържаща се в националния регистър.
4. Всяка страна може да разреши на компетентния орган да таксува разумна цена за
размножаване и изпращане на информацията
по параграф 2.
5. В случай че информацията, съдържаща
се в регистъра, не е леснодостъпна за обществеността чрез преки електронни средства,
всяка страна осигурява електронен достъп
до регистъра на общественодостъпни места,
като например библиотеки, сгради, в които
се помещават местните власти, или на други
подходящи места.

Член 13
Участие на обществеността в разработването
на национални регистри за изпускане и пренос на замърсители
1. Всяка страна осигурява подходящи възможности на обществеността за участие в
разработването на национален регистър за
изпускане и пренос на замърсители съгласно
националното законодателство.
2. За изпълнение на разпоредбата по параг
раф 1 всяка страна осигурява свободен обществен достъп до информацията за мерките, свързани с разработване на национален регистър за
изпускане и пренос на замърсители и възможност
за предоставяне на коментари, информация,
анализи и становища по отношение на процеса
на вземане на решения, които компетентният
орган е длъжен да вземе под внимание.
3. Всяка страна при създаване или съществено
изменение на регистъра осигурява своевременно
обществен достъп до информацията за взетото
решение и съображенията по него.

Член 12
Конфиденциалност
1. Всяка страна може да разреши на компетентния орган да запази част от информацията
в регистъра конфиденциална, при условие че
публичното є оповестяване може да има неблагоприятно въздействие върху:
(а) международните отношения, националната или обществената сигурност;
(б) хода на съдебен процес, възможността за
определена личност да получи безпристрастно
съдебно производство или възможността за
обществен орган да проведе разследване от криминален или административноправен характер;
(в) конфиденциалността на търговска или
промишлена информация, когато тази конфиденциалност е защитена със закон с цел да се
защити легитимен икономически интерес;
(г) права на интелектуална собственост;
(д) информация, която представлява лични
данни, ако физическото лице, с което е свързана
тази информация, не е съгласно с публичното є
оповестяване, когато такава конфиденциалност
е предвидена в националното законодателство;
горните основания за конфиденциалност се
тълкуват ограничително, като се отчита общественият интерес от оповестяване на информацията, свързана с изпускане на замърсители в
околната среда.
2. В случаите на ограничен достъп по параг
раф 1 (в) информацията за изпускания, свързана
с опазване на околната среда, се предоставя
съгласно разпоредбите на националното законодателство.
3. В случаите на ограничен достъп по параграф 1 в регистъра се отбелязва достъпът
до какъв тип информация е бил ограничен и
причината, поради която този тип информация
се счита конфиденциална, като по възможност
се предоставя обширна информация от друг
тип, например относно химически вещества.

Член 14
Достъп до правосъдие
1. Всяка страна осигурява съгласно националното си законодателство право на всяко
лице, което прецени, че искането му за предоставяне на информация по член 11, параграф 2
е отхвърлено, отчасти или изцяло отказано без
основание, отговорено непълно или неизпълнено
съгласно изискванията на този параграф, да
изиска преразглеждане на искането му от съда
или друг законово установен независим орган.
2. Изискванията по параграф 1 не влизат
в противоречие с правата и задълженията на
страните по действащи споразумения, отнасящи
се до материята, предмет на този член.
Член 15
Изграждане на капацитет
1. Всяка страна работи за повишаване на
общественото съзнание за регистъра за изпускане и пренос на замърсители и осигурява
необходимата помощ и указания за достъп до
регистъра и за разбиране и ползване на информацията, съдържаща се в него.
2. Всяка страна осигурява изграждането
на необходимия капацитет и ръководство на
компетентните органи с цел да ги подпомогне
в изпълнението на задълженията им, произтичащи от този протокол.
Член 16
Международно сътрудничество
1. Страните, където е подходящо, сътрудничат
помежду си и се подпомагат:
(а) в международните действия в подкрепа
на целите, заложени в този протокол;
(б) на основание на взаимни споразумения,
сключени между заинтересованите страни, за
прилагане на национални системи в изпълнение
на задълженията, произтичащи от този протокол;
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(в) като обменят информация по този протокол за изпускане и пренос на замърсители
в пограничните райони;
(г) като обменят информация по този протокол за пренос на замърсители между страните.
2. Страните съдействат помежду си и със
съответните международни организации, където
е подходящо, за подпомагане на:
(а) общественото съзнание на международно ниво;
(б) трансфера на технологии;
(в) страните по този протокол, които са развиващи се държави или страни с икономики в
преход, чрез предоставяне на техническа помощ
за изпълнение на задълженията, произтичащи
от протокола.
Член 17
Съвещание на страните
1. Създава се съвещание на страните по
този протокол. Първото му заседание се свиква не по-късно от две години след влизането
на протокола в сила. Впоследствие редовни
заседания на съвещанието на страните се провеждат непосредствено след или едновременно
с редовните срещи на страните по конвенцията,
освен ако страните по протокола не решат
друго. Съвещанието на страните провежда и
извънредна сесия, ако за това се вземе решение по време на редовно заседание или по
писмено искане на някоя от страните, при
условие че в рамките на шест месеца, след
като изпълнителният секретар на Икономическата комисия за Европа уведоми всички
страни, искането е подкрепено най-малко от
една трета от тях.
2. Съвещанието на страните осъществява
постоянен преглед на прилагането и развитието
на този протокол въз основа на редовни доклади
на страните и в изпълнение на тази цел:
(а) следи разработването на регистри за изпускане и пренос на замърсители и съдейства
за непрекъснатото им развитие и хармонизация;
(б) въвежда насоки, улесняващи докладването от страните, като взема предвид необходимостта от избягване дублирането на усилия
в това отношение;
(в) утвърждава работна програма;
(г) разглежда и където е подходящо, приема мерки за укрепване на международното
сътрудничество съгласно член 16;
(д) създава такива спомагателни органи,
каквито са необходими;
(е) разглежда и приема предложения за
изменение и допълнение на този протокол и
приложенията към него съгласно разпоредбите на член 20, ако е необходимо за целите на
протокола;
(ж) на първото си заседание разглежда и
приема с консенсус процедурни правила за
провеждане на заседанията и на съвещанията
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на спомагателните органи, като взема предвид
процедурните правила, възприети от съвещанието на страните по конвенцията;
(з) обсъжда въвеждането на финансови разпоредби с консенсус и установяването на механизми за предоставяне на техническа помощ с
цел улесняване прилагането на този протокол;
(и) където е подходящо, за изпълнение целите на този протокол търси съдействието на
други международни организации;
(к) обсъжда и предприема допълнителни
мерки, необходими за постигане на целите на
този протокол, като приемане на указания и
препоръки, подпомагащи неговото прилагане.
3. Съвещанието на страните съдейства за
обмена на информация за опита, придобит
при докладване на преноси, използвайки двата
подхода, свързани съответно с отчитането на
определени замърсители или на определени
отпадъци. Въз основа на придобития опит се
проучват възможностите за сближаване на
двата подхода, като се отчита общественият
интерес за достъп до информация съгласно
член 1 и цялостната ефективност на националните регистри за изпускане и пренос на
замърсители.
4. Организацията на обединените нации,
нейните специализирани агенции и Международната агенция за атомна енергия, както и
всяка държава или организация за регионално икономическо сътрудничество с право да
подпишат този протокол съгласно член 24, но
които не са страни по него, и всяка междуправителствена организация, свързана със сферата
на действие на този протокол, имат право да
участват като наблюдатели на заседанията на
съвещанието на страните. Приемането и участието им е обект на процедурните правила,
приети от съвещанието на страните.
5. Всяка неправителствена организация,
свързана със сферата на действие на този
протокол и която е уведомила изпълнителния
секретар на Икономическата комисия за Европа за желанието си да бъде представлявана
на заседание на съвещанието на страните, има
право да участва като наблюдател, освен ако
една трета от присъстващите на заседанието
страни възрази. Приемането и участието є
са обект на процедурните правила, приети от
съвещанието на страните.
Член 18
Право на глас
1. Освен в случаите по параграф 2 всяка
страна по този протокол има право на един глас.
2. Организациите за регионално икономическо сътрудничество по въпроси от тяхната
компетенция упражняват правото си на глас
с брой гласове, равен на броя на държавите
членки, които са страни по протокола. Организациите няма да упражняват правото си на глас,
ако държавите членки упражнят индивидуално
това право, и обратното.
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Член 19
Приложения
Приложенията към този протокол са неразделна част от него и препратките към този
протокол се отнасят също до приложенията към
него, освен ако изрично не е указано друго.
Член 20
Изменения и допълнения
1. Всяка страна може да предлага изменения
и допълнения на този протокол.
2. Предложенията за изменение и допълнение
на този протокол се разглеждат на заседание
на съвещанието на страните.
3. Всяко предложение за изменение и допълнение на този протокол се представя в писмена
форма на секретариата, който го съобщава на
всички страни най-малко шест месеца преди
заседанието, на което се предлага за приемане
от страните, от други държави или организации
за регионално икономическо сътрудничество,
които са дали съгласието си за обвързване с
протокола, но за които разпоредбите му все
още не са влезли в сила, и от подписващите
страни.
4. Страните се стремят да постигнат споразумение с консенсус по всяко предложено
изменение или допълнение на този протокол.
Ако въпреки усилията консенсус не се постигне,
измененията и допълненията в краен случай се
приемат с мнозинство от три четвърти от присъстващите на заседанието и гласуващи страни.
5. По смисъла на този член „присъстващи
и гласуващи“ страни са страните, които присъстват на заседанието и подават положителен
или отрицателен вот.
6. За всяко изменение и допълнение на този
протокол по параграф 4 секретариатът уведомява депозитаря, който го предоставя на всички
страни, на други държави или организации
за регионално икономическо сътрудничество,
които са дали съгласието си за обвързване с
протокола, но за които разпоредбите му все
още не са влезли в сила, и на подписващите
страни.
7. Изменение, което не се отнася до приложение към протокола, влиза в сила за страните, които са го ратифицирали, одобрили или
приели, на деветдесетия ден след получаването
от депозитаря на уведомленията за тяхната
ратификация, одобрение или приемане от наймалко три четвърти от страните по протокола
при приемане на изменението. Впоследствие
то влиза в сила за всяка друга страна на деветдесетия ден, след като тя депозира своето
уведомление за ратификация, приемане или
одобрение при депозитаря.
8. При изменение на някое от приложенията
към този протокол страна, която не е съгласна с изменението, писмено уведомява за това
депозитаря в рамките на дванайсет месеца
след съобщаване на изменението. Депозитарят
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незабавно информира всички страни относно
всяка получена нотификация за неприемане.
Страна, представила нотификация за неприемане, може по всяко време да я оттегли, при
което съответните изменения по приложението
влизат в сила за нея.
9. При изтичане на дванадесетмесечния период от датата на съобщаване на изменението
от страна на депозитаря съгласно параграф 6
изменението на приложение влиза в сила за тези
страни, които не са представили нотификация
по параграф 8, при условие че не повече от една
трета от страните по протокола при приемане
на изменението са представили нотификация
за неприемане.
10. В случаите, когато изменение на някое
от приложенията е директно свързано с изменение на този протокол, то влиза в сила след
влизането в сила на изменението по протокола.
Член 21
Секретариат
Изпълнителният секретар на Икономическата комисия за Европа изпълнява следните
функции като секретариат, свързани с този
протокол:
(а) подготовка и обслужване на заседанията
на съвещанието на страните;
(б) предаване на страните на доклади и
друга информация, получена в съответствие с
разпоредбите на този протокол;
(в) отчитане пред съвещанието на страните
на дейностите, извършвани от секретариата;
(г) други функции, определени от съвещанието на страните, в зависимост от наличните
ресурси.
Член 22
Преглед на съответствието
На първото си заседание съвещанието на
страните установява с консенсус несъдебни,
неконфронтационни, с консултативен характер
процедури за сътрудничество и институционални
разпоредби за оценка и насърчаване постигането на съответствие с разпоредбите на този
протокол и с цел да се обърне внимание на
случаите на несъответствие. При установяване
на тези процедури и разпоредби съвещанието
на страните обсъжда дали да разреши да се
предоставя информация на членове на обществеността по въпроси, засягащи този протокол.
Член 23
Разрешаване на спорове
1. При възникване на спор между две или
повече страни относно тълкуването или прилагането на този протокол те търсят разрешение
чрез преговори или други мирни средства,
приемливи за страните по спора.
2. При подписване, ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване към този
протокол или по всяко време след това дадена
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държава декларира писмено пред депозитаря,
че за споровете, неразрешени в съответствие с
параграф 1, тя приема единия или и двата от
следните начини за разрешаване на спорове,
който става задължителен за всяка страна,
поела същото задължение:
(а) отнасяне на спора до Международния съд;
(б) арбитраж съгласно процедурите по приложение IV.
Организация за регионално икономическо
сътрудничество може да представи подобна дек
ларация по отношение на арбитража съгласно
процедурите по буква (б).
3. В случай че страните по даден спор приемат и двата начина на уреждане на спорове по
параграф 2, спорът може да бъде отнесен само
до Международния съд, освен ако страните по
диспута не се споразумеят за друго.
Член 24
Подписване
Този протокол е открит за подписване в
Киев (Украйна) от 21 до 23 май 2003 г. по
време на петата Конференция на министрите
„Околна среда за Европа“ и впоследствие – в
седалището на Организацията на обединените
нации в Ню Йорк – до 31 декември 2003 г., за
всички държави – членки на Организацията
на обединените нации, и за всяка организация
за регионално икономическо сътрудничество,
състояща се от суверенни държави – членки
на Организацията на обединените нации, на
която държавите членки са делегирали права
по отношение на въпросите, предмет на този
протокол, включително правото да сключва
споразумения, свързани с тези въпроси.
Член 25
Депозитар
Генералният секретар на Организацията
на обединените нации е депозитар на този
протокол.
Член 26
Ратификация, приемане, одобряване и присъединяване
1. Този протокол подлежи на ратификация,
приемане, одобрение от подписалите го държави
и организации за регионално икономическо
сътрудничество съгласно член 24.
2. Този протокол е открит за присъединяване
за държавите и организациите за регионално
икономическо сътрудничество по член 24,
считано от 1 януари 2004 г.
3. Всяка организация за регионално икономическо сътрудничество по член 24, която става
страна по протокола, без никоя от нейните
държавите членки да е страна, се обвързва с
всички задължения по този протокол. Ако една
или повече от държавите – членки на такава
организация, е страна по протокола, организацията и нейните държави членки вземат решение

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

за съответните си отговорности за изпълнение
на задълженията по този протокол. В такива
случаи организацията и държавите членки нямат право да упражняват едновременно своите
права по този протокол.
4. В своите документи за ратификация,
приемане, одобрение или присъединяване
организациите за регионално икономическо
сътрудничество по член 24 заявяват обхвата на
своята компетентност по отношение на въпросите, предмет на този протокол. Те информират
също депозитаря за всяко съществено изменение
в обхвата на своите компетенции.
Член 27
Влизане в сила
1. Този протокол влиза в сила на деветдесетия
ден след датата на депозиране на шестнадесетия
документ за ратификация, приемане, одобрение
или присъединяване.
2. За целите на параграф 1 всеки документ,
депозиран от организация за регионално икономическо сътрудничество, не се счита за
допълнителен към документите, депозирани
от държавите – членки на тази организация.
3. За всяка държава или организация за регионално икономическо сътрудничество, която
ратифицира, приеме или одобри този протокол
или се присъедини към него след депозирането
на шестнадесетия документ за ратификация,
приемане, одобрение или присъединяване, протоколът влиза в сила на деветдесетия ден след
датата, на която тази държава или организация
е депозирала своя документ за ратификация,
приемане, одобрение или присъединяване.
Член 28
Резерви
По отношение на този протокол не могат
да се правят резерви.
Член 29
Резерва и оттегляне
По всяко време след изтичането на три години
от датата, на която този протокол е влязъл в
сила за дадена страна, тази страна може да се
оттегли от протокола, като писмено уведоми
депозитаря. Всяко такова оттегляне влиза в
сила от деветдесетия ден от получаването на
уведомлението от депозитаря.
Член 30
Автентични текстове
Оригиналът на този протокол, чиито текстове на английски, френски и руски език са
еднакво автентични, се депозира при Генералния
секретар на Обединените нации.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
този протокол.
Съставен в Киев на двадесет и първи май
две хиляди и трета година.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ДЕЙНОСТИ
№

Дейност

1

2

Прагова стойност за производствен Прагова
капацитет
стой(колона 1)
но с т з а
назначен и с л ужители
(колон а
2)
3

4

1.

Енергийно производство

(а)

Рафинерии за суров нефт и газ

*

(b)

Инсталации за газифициране и втечняване

*

(с)

Топлоелектрически централи и други горивни С номинална топлинна мощност 10 с л у инсталации
50 мегавата (MW)
жители

(d)

Коксови пещи

(е)

Станове за студено валцуване

(f)

Инсталации за производство на въглищни продукти и твърди бездимни горива

2.

Производство и обработване на метали

(а)

Инсталации за пържене и агломериране на метални руди (включително серосъдържащи руди)

(b)

Инсталации за производство на чугун или стома- С капацитет 2,5 тона на час
на (първично или вторично топене), включително
непрекъснато леене

(с)

Инсталации за обработване на черни метали:
(i) станове за горещо валцуване;

С капацитет 1 тон на час
*

*

С капацитет 20 тона нерафинирана
стомана на час
(ii) ковашки цехове с преси;
С енергия, превишаваща 50 килоджаула на преса, където използва- 10 с л у ната топлинна мощност превишава жители
20 MW
(iii) полагане на защитни покрития от разтопен С консумация 2 тона нерафинирана
метал
стомана на час
(d)

Леярни за черни метали

С производствен капацитет 20 тона
на ден

(е)

Инсталации за:
(i) производство на цветни необработени метали
*
от руди, обогатени продукти или отпадъци от
метали чрез металургични, химични и електролитни процеси;
(ii) за претопяване, включително сплавяване С топилен капацитет над 4 тона на
на цветни метали, включително рециклирани ден за олово и кадмий или 20 тона 10 с л у продукти (рафиниране, леене и други)
на ден за всички други метали
жители

(f)

Инсталации за повърхностна обработка на Когато обемът на ваните за обраметали и пластмаси чрез електролитни или ботка е равен на 30 m 3
химични процеси

С Т Р.
1
3.
(а)
(b)
(с)

(d)
(е)
(f)
(g)

4.
(а)

(b)
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Производство на продукти от минерални суровини
Подземни минни работи и свързаните с тях *
операции
Открити минни работи
С работната площ, равна на 25 хектара
Инсталации за производство на:
(i) циментен клинкер в ротационни пещи
С производствен капацитет над 500
тона на ден
(ii) вар в ротационни пещи
С производствен капацитет над 50
тона на ден
(iii) циментен клинкер или вар в други пещи
С производствен капацитет над 50
тона на ден
Инсталации за производство на азбест и продукти
*
на азбестова основа
Инсталации за производство на стъкло, включи- С топилен капацитет над 20 тона
телно стъкловлакно
на ден
Инсталации за разтопяване на минерални веще- С топилен капацитет над 20 тона
ства, включително производството на минерални на ден
влакна
Инсталации за производство на керамични про- С производствен капацитет над 75
дукти чрез изпичане, по-специално покривни тона на ден или с капацитет на пещта
керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, ка- 4 m 3 и с плътност на подреждане за
менинови или порцеланови изделия
една пещ 300 kg/m 3
Химическа промишленост
Химически инсталации за производство в про*
мишлен мащаб на основни органични химически
вещества, като:
(i) въглеводороди (ациклични и циклични, наситени и ненаситени, алифатни и ароматни);
(ii) кислородoсъдържащи въглеводороди, като:
алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди, епоксидни
смоли;
(iii) серосъдържащи въглеводороди;
(iv) азотoсъдържащи въглеводороди, като: амини,
амиди, съединения на тривалентния азот, нитрити или нитрати, нитрили, цианати, изоцианати;
(v) фосфорсъдържащи въглеводороди;
(vi) халогенсъдържащи въглеводороди;
(vii) органометални съединения;
(viii) прости пластмаси (полимери, синтетични
влакна и влакна на целулозна основа);
(iх) синтетичен каучук;
(х) багрила и пигменти;
(хi) повърхностноактивни средства и повърхностноактивни вещества
Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни неорганични химически
*
вещества, като:
(i) газове, като: амоняк, хлор или хлороводород,
флуор или флуороводород, въглеродни оксиди,
съединения на сярата, азотни оксиди, водород,
серен диоксид, карбонилхлорид;
(ii) киселини, като: хромова киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна
киселина, хлороводородна киселина, сярна киселина, олеум, сернисти киселини;
(iii) основи, като амониев хидроксид, калиев
хидроксид, натриев хидроксид;
(iv) соли, като: амониев хлорид, калиев хлорат,
калиев карбонат, натриев карбонат, перборат,
сребърен нитрат;
(v) неметали, метални оксиди или други неорганични съединения, като: калциев карбид, силиций,
силициев карбид

4

10 служители

10 служители
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3

4

(с)

Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на фосфорни, азотни или калиеви
торове (прости или смесени торове)

*

(d)

Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни продукти за защита
на растенията и биоциди

*

(е)

Инсталации, които използват химични и/или
биологични процеси за производство в промишлен мащаб на основни фармацевтични продукти

*

(f)

Инсталации за производство в промишлен мащаб на експлозиви и пиротехнически продукти

*

5.

Управление на отпадъците и отпадъчните води

(а)

Инсталации за изгаряне, пиролиза, оползотво- Приемащи над 10 тона на ден
ряване, химическо третиране или депониране
на опасни отпадъци

(b)

Инсталации за изгаряне на битови отпадъци

(с)

Инсталации за обезвреждане на неопасни от- С капацитет 50 тона на ден
падъци

(d)

Депа, с изключение на депата за инертни отпадъци Приемащи над 10 тона на ден или
с общ капацитет 25 000 тона

(е)

Инсталации за обезвреждане или оползотво- С капацитет над 10 тона на ден
ряване на животински трупове и животински
отпадъци

(f)

Общински пречиствателни станции за отпа- За населени места с
дъчни води
еквивалент жители

(g)

Независимо действащи пречиствателни станции С капацитет за третиране от 10 000
за промишлени отпадъчни води, обслужващи m 3 на ден
една или повече дейности по това приложение

6.

Производство и преработване на хартия и дърво

(а)

Промишлени инсталации за производство на
целулоза от дървесина или други влакнести
материали

10 с л у жители

С капацитет 3 тона на час

над 100 000

*
10 с л у жители

(b)

Промишлени инсталации за производство на С производствен капацитет 20 тона
хартия и картон и други основни продукти от на ден
дърво (като талашит и шперплат)

(с)

Промишлени инсталации за консервация на С капацитет 50 m 3 на ден
дърво и дървени продукти с химикали

7.

Интензивно животновъдство и аквакултури

(а)

Инсталации за интензивно отглеждане на птици (i) с повече от 40 000 места за птици; 10 с л у и свине
(ii) с повече от 2000 места за свине жители
за угояване (над 30 кг);
(iii) с повече от 750 места за свине
майки

(b)

Интензивно отглеждане на аквакултури

8.

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

1000 тона риба и черупкови животни 10 с л у на година
жители

С Т Р.
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1
(а)
(b)

ВЕСТНИК
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2

3

4

Кланици

С производствен капацитет над 50
тона трупно месо дневно
10 с л у жители
Обработване и преработване на суровини за производство на хранителни продукти и напитки от: С производствена капацитет над
(i) животински суровини (без мляко);
75 тона готова продукция дневно
(ii) растителни суровини
С производствен капацитет 300 тона
на ден готова продукция (средна
стойност на тримесечие)

(с)

Преработване и обработване на мляко

9.

Други дейности

(а)

Инсталации за предварителна обработка (дей- С производствен капацитет над 10
ности, като: измиване, избелване, мерсеризиране) тона на ден
10 с л у или багрене на влакна и/или текстилни изделия
жители
Инсталации за дъбене на необработени и су- С производствен капацитет над 12
рови кожи
тона готова продукция на ден

(b)

С капацитет за приемане над 200
тона на ден (средна стойност на
година)

(с)

Инсталации за повърхностно третиране на ве- С консумация на органични разщества, предмети или продукти с използване на творители над 150 кг на час или
органични разтворители, по-специално за апре- над 200 тона на година
тиране, щамповане, грундиране, обезмасляване,
придаване на водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране

(d)

Инсталации за производство на въглерод или
електрографити чрез изгаряне или графитизиране

(е)

Инсталации за корабостроене и боядисване или С капацитет за кораби с дължина
отстраняване на боя от кораби
100 м

*

Пояснителни бележки:
Колона 1 съдържа праговите стойности за производствения капацитет, посочен в член 7, параграф 1(а).
Звездичката (*) показва, че праговите стойности за капацитета не са приложими (всички предприятия
са обект на задължение за докладване).
Колона 2 съдържа праговите стойности за назначените служители, посочени в член 7, параграф 1(b).
„10 служители“ означава 10 лица, назначени на пълен работен ден.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЗАМЪРСИТЕЛИ
№

CAS номер

Замърсител

Прагови стойности за
емисиите
(колона 1)
във въздух във води
(колона
(колона
1а)
1b)
кг/год.
кг/год.

1

2

3

4

5

в почви
(колона
1с)
кг/год.

Прагови
стойности на
преноса на
замърсителите извън площадката
(колона 2)
кг/год.

Прагови
стойности
при производство,
преработване или
използване
(колона 3)
кг/год.

6

7

8

1

74-82-8

Метан (СН4)

100 000

-

-

-

*

2

630-08-0

Въглероден оксид (СО) 500 000

-

-

-

*

3

124-38-9

Въглер оден д иокси д 100 млн.
(СО2)

-

-

-

*

Хидрофлуорвъглероди 100
(HFCs)

-

-

-

*

4
5

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O) 10 000

-

-

-

*

6

7664-41-7

Амоняк (NH 3)

-

-

-

10 000

-

-

-

*

7

10 000

Неметанови летливи 100 000
органични съединения

БРОЙ 37
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

8

Азотни оксиди
(NOx/NO2)

9
10

2551-62-4

ВЕСТНИК

4
100 000

5

С Т Р. 2 9
6

7

8

-

-

-

*

Пе р ф л у о р в ъ г л е р о д и 100
(PFCs)

-

-

-

*

Серен хексафлуорид
(SF6)

-

-

-

*
*

50

11

Серни оксиди (SOxSO2) 150 000

-

-

-

12

Общо азот

-

50 000

50 000

10 000

10 000

13

Общо фосфор

-

5 000

5 000

10 000

10 000

14

Хидрохлорфлуоровъг- 1
леводород (HCFCs)

-

-

100

10 000

15

Хлорофлуоровъглеводород (CFCs)

1

-

-

100

10 000

1

-

-

100

10 000

16
17

7440-38-2

Арсен и съединенията 20
му (като As)

5

5

50

50

18

7440-43-9

Кадмий и съединенията 10
му (като Сd)

5

5

5

5

19

7440-47-3

Хром и съединенията 100
му (като Сr)

50

50

200

10 000

20

7440-50-8

Мед и съединенията є 100
(като Сu)

50

50

500

10 000

21

7439-97-6

Живак и съединенията 10
му (като Нg)

1

1

5

5

22

744-02-0

Никел и съединенията 50
му (като Ni)

20

20

500

10 000

23

7439-92-1

Олово и съединенията 200
му (като Рb)

20

20

50

50

24

7440-66-6

Цинк и съединенията 200
му (като Zn)

100

100

1 000

10 000

25

15972-6-8

Алахлор

-

1

1

5

10 000

26

309-00-2

Алдрин

1

1

1

1

1

27

1912-24-9

Атразин

-

1

1

5

10 000

28

57-74-9

Хлордан

1

1

1

1

1

29

143-50-0

Хлордекон

1

1

1

1

1

30

470-90-6

Хлорофенвинфос

-

1

1

5

10 000

31

85535-84-8

Хлор-алкани, С10 -С13

-

1

1

10

10 000

32

2921-88-2

Хлоропирифос

-

1

1

5

10 000

33

50-29-3

ДДТ

1

1

1

1

1

34

107-06-2

1,2-дихлоретан

1 000

10

10

100

10 000

35

75-09-2

Дихлорметан (DCM)

1 000

10

10

100

10 000

36

60-57-1

Диелдрин

1

1

1

1

1

37

330-54-1

Диурон

-

1

1

5

10 000

38

115-29-7

Ендосулфан

-

1

1

5

10 000

39

72-20-8

Ендрин

1

1

1

1

1

Халогенирани ор- га ни чни съединени я
(като АОХ)

1 000

1 000

1 000

10 000

Хептахлор

1

1

1

1

40
41

76-44-8

1

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

5
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7

8

42

118-74-1

Х е к с а х л о р б е н з е н 10
(НСВ)

1

1

1

5

43

87-68-3

Хекса х лорбу та диен (HCBD)

1

1

5

10 000

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-хексахлорци- 10
клохексан

1

1

1

10

45

58-89-9

Линдан

1

1

1

1

1

46

2385-85-5

Мирекс

1

1

1

1

1

P C D D + P C D F 0,001
(диоксини +фу рани)
(като Teq)

0,001

0,001

0,001

0,001

47

48

608-93-5

Пентахлорбензен

1

1

5

50

49

87-86-5

Пентахлорфенол (РСР) 10

1

1

1

5

10 000

50

1336-36-3

П о л и х л о р и р а н и 0,1
бифенили (РСВs)

0,1

0,1

1

50

51

122-34-9

Симазин

1

1

5

10 000

52

127-18-4

Тетрахлоретилен (PER) 2 000

-

-

1 000

10 000

53

56-23-5

Тетрахлорметан (TCM) 100

-

-

1 000

10 000

54

12002-48-1

Трихлорбензени (ТВСs) 10

-

-

1 000

10 000

55

71-55-6

1,1,1-трихлоретан

100

-

-

1 000

10 000

56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан

50

-

-

1 000

10 000

57

79-01-6

Трихлоретилен

2 000

-

-

1 000

10 000

58

67-66-3

Трихлорметан

500

-

-

1 000

10 000

59

8001-35-2

Токсафен

1

1

1

1

1

60

75-01-4

Винил хлорид

1 000

10

10

100

10 000

61

120-12-7

Антрацен

50

1

1

50

50

62

71-43-2

Бензен

1 000

200
200 (като 2 000 (като
(като
ВТЕХ) а) ВТЕХ) а)
ВТЕХ) а)

10 000

-

63

Бромирани дифениле- тери

1

1

5

10 000

64

Нонифенол етоксилат (NP/NPEs) и свързаните вещества

1

1

5

10 000

65

100-41-4

Етил бензен

-

200
200
2 000
10 000
(като
(като
(като ВТЕХ) а)
ВТЕХ) а) ВТЕХ) а)

66

75-21-8

Етиленов оксид

1 000

10

10

100

10 000

67

34123-59-6

Изопропилфенил

-

1

1

5

10 000

68

91-20-3

Нафтален

100

69

10

10

100

10 000

Органокалаени съеди- нения (като общо съдържание на Sn)

50

50

50

10 000

70

117-81-7

Д и - (2 - е т и л х е к с и л) 10
фталат (DEHP)

1

1

100

10 000

71

108-95-2

Ф ено л и (к ат о о бщо съдържание на С)

20

20

200

10 000

Полициклични
50
ароматни
х и д р ов ъ глев одо р од и
(PAHs) b/

5

5

50

50

72
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1
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ДЪРЖАВЕН
2

108-88-3

3
Толуен

ВЕСТНИК

4
-

5

С Т Р. 3 1
6

7

8

200
200
2 000
10 000
(като
(като
(като ВТЕХ) а)
ВТЕХ) а) ВТЕХ) а)

74

Трибутилкалай и съе- диненията му

1

1

5

10 000

75

Трифенилкалай и съе- диненията му

1

1

5

10 000

76

Общо органични въгле- водороди (като общо
съдържание на С или
COD/3)

50 000

-

-

1

5

**

77

1582-09-8

Трифлуралин

-

1

78

1330-20-7

Ксилени

-

200
200
2 000
10 000
(като
(като
(като ВТЕХ) а)
ВТЕХ) а) ВТЕХ) а)

10 000

79

Х лориди (като общо съдържание на Cl)

2 млн.

2 млн.

2 млн.

10 000 с/

80

Хлор и неорганични 10 000
съединения (като HCl)

-

-

-

10 000

Азбест

1

1

10

10 000

81

1332-21-4

1

82

Цианиди (като общо съдържание на CN)

50

50

500

10 000

83

Флуориди (като общо съдържание на F)

2 000

2 000

10 000

10 000 с/

84

Флуор и неорганични 5 000
съединения (като общо
съдържание на HF)

-

-

-

10 000

Циановодород (HCN)

-

-

-

10 000

-

-

-

*

85
86

74-90-8

200

Прахообразни вещества 50 000
с размер на частиците
10 mm (ПМ10)

Пояснителни бележки:
СAS номерът на замърсителя означава точната
идентификация в Chemical Abstracts Service.
Колона 1 съдържа праговите стойности, посочени в член 7, параграф 1 (а)(i) и (iv). Ако праговите стойности, дадени в подколоните (въздух,
води и почви) са превишени, докладването за
емисиите или за замърсителите в отпадъчните
води, предназначени за третиране на отпадъчни
води, се трансформира в компонент на околната
среда, посочен в тази подколона, и се изисква за
въпросната инсталация за тези страни, които са
поискали системата за докладване, установена в
член 7, параграф 1 (а).
Колона 2 съдържа праговите стойности, посочени в член 7, параграф 1 (а) (ii). Ако праговите
стойности по тази колона са превишени за съответния замърсител, докладването за преноса на
замърсителя извън съоръжението се изисква за
въпросната инсталация за тези страни, които са
избрали системата за докладване, установена в
член 7, параграф 1 (а) (ii).
Колона 3 съдържа праговите стойности, посочени в член 7, параграф 1 (b). Ако праговите
стойности по тази колона са превишени за съответния замърсител, докладването за преноса на
замърсителя извън предприятието е задължително

за въпросната инсталация за тези страни, които
са избрали системата за докладване, установена
в член 7, параграф 1 (b).
Тирето (-) показва, че за въпросния параметър
не се изисква докладване.
Звездичката (*) показва, че за този замърсител
праговите стойности за емисиите по колона (1)(а)
следва да се прилагат като прагова стойност за
производство, преработка или използване.
Двойната звездичка(**) показва, че за този
замърсител праговите стойности за емисиите по
колона (1)(b) следва да се прилагат като прагова стойност за производство, преработка или
използване.
Под черта:
а) за единичния замърсител следва да се докладва, когато праговите стойности по ВТЕХ (сумата от параметрите бензен, етилбензен, ксилен)
са превишени;
b) полицикличните ароматни въглеводороди се
измерват като бензо(а)пирен (50-32-8), бензо(b)
флуорантен (205-99-2), бензо(k)флуорантен (207-089), индено (1,2,3-cd)пирен (193-39-5) (изведени от
Протокола на устойчивите органични замърсители
към Конвенцията за трансграничното замърсяване
на въздуха);
с) като неорганични съединения.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
ПРИЛОЖЕНИЕ III
ЧАСТ А

ОПЕРАЦИИ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ („D“)
– подземно или наземно депониране (напр.
депо и др.);
– обработване на замърсени почви (напр.
биоразграждане на течности или утайки в почви);
– дълбочинно инжектиране (напр. инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища
и естествени хранилища, които могат да бъдат
изпомпвани);
– повърхностни заграждения (напр. депониране
на течности или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и др.);
– специално проектирани депа (напр. депониране в отделни клетки, които са запечатани и
изолирани помежду си и от околната среда);
– изхвърляне във водни басейни, с изключение
на морета/океани;
– изхвърляне в морета и океани, включително
инжектиране под морското дъно;
– биологично третиране, непосочено в това
приложение, при което се образуват крайни
съединения или смеси, които се обезвреждат, по
някоя от операциите, определени в тази част;
– физико-химично третиране, непосочено в
това приложение, при което се образуват крайни
съединения или смеси, които се обезвреждат чрез
някоя от операциите, посочени в тази част (напр.
изпарение, сушене, калциниране, неутрализация,
утаяване);
– наземно изгаряне (инсинерация);
– изгаряне в море;
– постоянно съхранение (напр. съхранение в
контейнери в мини);
– смесване преди предаване за обезвреждането
им по която и да е от операциите, определени в
тази част;
– препакетиране преди предаването им за
обезвреждане по някоя от операциите, определени
в тази част;
– съхранение до извършване на някоя от
операциите, определени в тази част.
ЧАСТ В
ОПЕРАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ („R“)
– използването им като гориво (различно от
директно изгаряне) или по друг начин за получаване на енергия;
– пречистване/регенериране на разтворители;
– рециклиране/възстановяване на органични
вещества, които не са използвани като разтворители;
– рециклиране/възстановяване на метали и
метални съединения;
– рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
– регенериране на киселини и основи;
– възстановяване на компоненти, използвани
за намаляване на замърсяването;
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– възстановяване на компоненти от катализатори;
– повторно рафиниране на масла или друга
повторна употреба на масла;
– обработване на почвите, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на
околната среда;
– използване на отпадъците, получени по някоя от операциите по оползотворяване, посочени
в тази част;
– размяна на отпадъците за оползотворяване
по която и да е от операциите по оползотворяване,
посочени по-горе в тази част;
– съхраняване на отпадъци до извършване
на която да е от операциите по оползотворяване,
определени в тази част.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
АРБИТРАЖ
1. В случай на спор, отнесен за разрешаване
от арбитраж съгласно член 23, параграф 2 от този
протокол, страната или страните уведомяват другата
страна или страни и секретариата за предмета
на арбитража и посочват по-конкретно членовете
от протокола, чието тълкуване или приложение
е спорно. Секретариатът изпраща информацията
на всички страни по протокола.
2. Арбитражният съд се състои от трима членове. Всяка от страните по спора назначава по
един арбитър, така определените двама арбитри,
по споразумение, определят третия арбитър, който
е президент на арбитражния съд. Последният не
може да бъде от същата националност като някоя
от страните по спора, нито постоянното му местожителство да е на територията на една от тези
две страни, нито да е бил техен служител, нито
да се е занимавал със случая в друго качество.
3. Ако председателят на арбитражния съд не
бъде посочен в срок два месеца след назначаването на втори арбитър, изпълнителният секретар
на Икономическата комисия за Европа, по молба
на една от двете страни по спора, определя председателя в срок от нови два месеца.
4. Ако една от страните по спора не назначи
арбитър в срок два месеца след уведомлението по
параграф 1, другата страна може да уведоми за
това изпълнителния секретар на Икономическата
комисия за Европа, който определя председателя
на арбитражния съд в срок от нови два месеца.
При назначаването си председателят на арбитраж
ния съд отправя искане до страната, която не е
назначила арбитър, да направи това в срок два
месеца. Ако тя не направи това в двумесечния срок,
председателят на арбитражния съд информира за
това изпълнителния секретар на Икономическата
комисия за Европа, който извършва съответното
назначение в срок от нови два месеца.
5. Арбитражният съд взема своето решение в
съответствие с международното право и разпоредбите на този протокол.
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6. Всеки арбитражен съд, конституиран съгласно разпоредбите на този анекс, съставя свои
процедурни правила.
7. Решенията на арбитражния съд както от
процедурен характер, така и по същество, се вземат
с мнозинство от гласовете на неговите членове.
8. Съдът може да предприеме всички необходими мерки за установяване на фактите.
9. Страните по спора улесняват работата на
арбитражния съд, по-специално използвайки всички
средства на тяхно разположение, като:
(a)предоставят на съда всички уместни документи, условия и информация;
(b)при необходимост позволяват на съда да
призове свидетели и експерти и да изслуша техните доказателства.
10. Страните и арбитрите защитават конфиденциалността на всяка информация, която получават
поверително по време на делото в арбитражния съд.
11. Арбитражният съд може по молба на една от
страните да препоръча временни мерки за защита.
12. Ако една от страните не се яви пред арбитражния съд или не участва в разглеждането на
делото, другата страна може да поиска от съда да
продължи делото и да произнесе окончателното
си решение. Отсъствието на една от страните или
неуспех при защитата є в разглеждането на делото
не представлява пречка за хода на разглеждането.
Преди произнасяне на окончателното решение
арбитражният съд следва да се увери, че искът е
фактически и юридически обоснован.
13. Арбитражният съд може да изслушва насрещни искове, възникващи непосредствено от
съществото на спора, и да се произнася по тях.
14. Освен ако арбитражният съд не реши друго
поради конкретните обстоятелства около спора,
разходите на съда, включително заплащането на
неговите членове, се поемат солидарно от страните
по спора. Съдът регистрира всички свои разходи
и представя окончателния им отчет на страните.
15. Всяка страна по този протокол, която има
интерес от правен характер към предмета на спора и
която може да бъде засегната от решението по него,
може да участва в делото със съгласието на съда.
16. Арбитражният съд се произнася в срок пет
месеца след датата, на която е създаден, освен
ако не счете за необходимо да удължи срока за
период не по-дълъг от пет месеца.
17. Решението на арбитражния съд се придружава от мотиви. То е окончателно и задължително
за страните по спора. Решението се съобщава от
арбитражния съд на страните по спора и на секретариата. Секретариатът изпраща информацията
до всички страни по протокола.
18. Всеки спор, който може да възникне между страните по отношение на тълкуването или
изпълнението на решението, може да се внесе от
всяка от страните пред арбитражния съд, който
е взел това решение, или пред друг арбитражен
съд, конституиран за целта по същия начин, по
който е конституиран и първият.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за дейността и организацията на работа на
Център „Фонд за лечение на деца“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността и
организацията на работа на Център „Фонд за
лечение на деца“, наричан по-нататък „фонда“.
Чл. 2. Фондът е юридическо лице по чл. 60,
ал. 1 от Закона за администрацията и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на здравеопазването.
Чл. 3. (1) Фондът осъществява следните
дейности:
1. организационно и финансово подпомага
български граждани на възраст до 18 години,
които се нуждаят от:
а) диагностични и лечебни процедури, които
не могат да бъдат извършени своевременно или
за които няма условия за извършването им в
Република България;
б) лечение на редки заболявания, което
не се заплаща от републиканския бюджет и
е извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
в) неразрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти при спазване на условията и реда, определени за тях с
наредба на министъра на здравеопазването
по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, когато лечението на пациента е започнало със средства,
предоставени от фонда;
г) медицински изделия, посочени в списък
на фонда, които не могат да бъдат осигурени
в Република България или които не се финансират от Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) в рамките на планирано лечение
в страната по клинични пътеки, с изключение
на медицински изделия, помощни средства,
съоръжения и приспособления, осигурявани
по реда на Закона за интеграция на хората с
увреждания;
д) високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от
пациента в случаите, когато тяхната липса е
причина за невъзможността да се извършва
адекватно лечение на пациента в Република
България;
2. организира и финансира участието на
чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури на лицата по
т. 1 в Република България в случаите, когато
няма български медицински специалисти в
съответната област и/или това е необходимо
за лечебния процес;
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3. популяризира, организира и провежда мероприятия за набиране на финансови средства
за осъществяване на своята дейност;
4. създава и поддържа регистри на:
а) лицата, които са получили организационно
и финансово подпомагане от фонда за дейности
по т. 1, резултатите от тях и отпуснатите суми;
б) лечебните заведения, в които са осъществени или могат да бъдат осъществени
дейности по т. 1;
в) медицински специалисти по т. 2;
г) дарители.
(2) Фондът не осъществява подпомагане по
ал. 1, т. 1 и 2 в случаите, в които за пациента са приложими финансовите механизми за
заплащане на съответните здравни дейности,
услуги и стоки, осигурени чрез:
1. обхвата на задължителното здравно осигуряване; или
2. правилата за координация на системите
за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22
от допълнителната разпоредба на Закона за
здравното осигуряване, като в тези случаи се
прилага Наредба № 14 от 2007 г. за реда за
издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно
правилата за координация на системите за
социална сигурност (ДВ, бр. 36 от 2007 г.); или
3. републиканския и общинските бюджети.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, буква „а“ при
необходимост осигуряваното от фонда финансово подпомагане може да включи и транспорта в
двете посоки и престоя на детето и един негов
придружител в чужбина.
Чл. 4. Фондът не финансира експериментални методи на лечение, както и дейности
по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3, които вече са
осъществени или се осъществяват по отношение на пациента, преди да е подадена молба
до фонда.
Чл. 5. (1) Приходите на фонда се формират от:
1. субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването;
2. дарения и помощи;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване на дейностите по чл. 3,
ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3;
2. издръжка на фонда.
(3) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 фондът
финансира разходите, свързани с транспорт,
нощувки, хонорар на чуждестранните медицински специалисти, и представителните разходи.
(4) Финансирането на дейностите по чл. 3,
ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 се извършва до размера
на средствата по бюджета на фонда за съответната година.
(5) Размерът на разходите по ал. 2, т. 2 за
съответната година се определя в бюджета на
фонда.

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 6. Фондът се управлява и представлява
от директор, който се назначава по трудово
правоотношение от министъра на здравеопазването.
Чл. 7. (1) Директорът на фонда:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на фонда;
2. представлява фонда пред всички държавни и общински органи, пред учреждения,
организации, физически и юридически лица в
страната и чужбина;
3. издава заповеди за организационно и
финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и
за организиране и финансиране на участие по
чл. 3, ал. 1, т. 2 или прави мотивирани откази;
4. контролира финансовата дейност и носи
отговорност за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства
на фонда;
5. инициира разплащане в СЕБРА (Система
за електронни бюджетни разплащания);
6. сключва, изменя и прекратява договори
с одобрените заявители;
7. утвърждава правила за водене и поддържане на регистрите на фонда;
8. осигурява защита и носи отговорност за
съхранението на личните данни и здравната
информация;
9. организира, свиква и води заседанията
на Обществения съвет;
10. изпълнява функциите на работодател
на работещите в администрацията на фонда,
утвърждава длъжностното щатно разписание
на фонда и длъжностните характеристики на
служителите;
11. сключва граждански договори с външните експерти;
12. предлага на министъра на здравеопазването размера на разходите за издръжка на
фонда по чл. 5, ал. 5;
13. изготвя тримесечни отчети за дейността
на фонда, които представя на министъра на
здравеопазването и на Обществения съвет в
10-дневен срок от приключване на съответния
период, както и годишен отчет за дейността
на фонда, който представя в срок до 31 март
на следващата година;
14. организира провеждането на информационната политика на фонда, като осигурява
публичност и прозрачност на неговата дейност
и публикува на официалната електронна страница на фонда отчетите по т. 12;
15. осъществява и други дейности, свързани
с управлението и функционирането на фонда.
(2) Директорът може да инициира чрез
включване в дневния ред за заседание на
Обществения съвет обсъждане и вземане на
решения по различни въпроси от компетентността на съвета.
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Чл. 8. Функциите на директора в негово
отсъствие се изпълняват от определен от него
със заповед служител на фонда за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.
Чл. 9. При осъществяване на своите функции директорът взаимодейства и сътрудничи
с държавни органи, организации, физически и
юридически лица, както и с органи на местното
самоуправление.
Чл. 10. Директорът се атестира на всеки 3
години в срок до 3 месеца след изтичане на
срока от предходното атестиране от комисия,
определена от министъра на здравеопазването.
Чл. 11. Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения
на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите,
регламентирани в нормативните актове и
длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на фонда.
Чл. 12. Атестирането се извършва по следните показатели:
1. управленски умения, които включват
оценяване на: оперативност, координиране и
контрол; познаване и ползване на нормативните
актове и практическото им прилагане;
2. организация на дейността на фонда, която
включва оценяване на: организационни умения,
инициативност, борба с корупцията, умения за
работа в екип, медийна политика;
3. обем, качество и ефективност, които включват оценяване на: броя и вида на разгледаните
заявления за организационно и финансово подпомагане на български граждани със средства
от фонда; броя и съдържанието на решенията,
отказите и техните мотиви; срока, в който са
проведени процедурите; броя на случаите, по
които е провеждана необходимата комуникация с лечебното заведение в чужбина; броя на
постъпилите и разгледани сигнали, свързани с
дейността на фонда, и резултатите от тях.
Чл. 13. Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите по чл. 12 атестацията
може да бъде: отрицателна, неудовлетворителна,
добра или много добра.
Чл. 14. (1) За резултатите от атестацията
комисията съставя атестационна карта и запознава с нейното съдържание директора, който
я подписва.
(2) Ако директорът не е съгласен с поставената
оценка, той може да подаде писмено възражение,
в което посочва мотивите за своето несъгласие.
(3) Възражението се подава до министъра
на здравеопазването в 3-дневен срок от датата,
на която директорът е подписал атестационната карта.
(4) Министърът е длъжен да се произнесе по
възражението в 10-дневен срок от получаването
му, като може да го приеме за основателно
или да го отхвърли. Решението на министъра
е окончателно.
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(5) Когато министърът приеме възражението
за основателно, се провежда ново атестиране
в срок до един месец от неговото решение.
Чл. 15. Атестирането на директора се организира от администрацията на Министерството
на здравеопазването, която уведомява директора
за деня на атестацията не по-късно от 3 работни
дни преди нейното провеждане.
Чл. 16. Атестационните карти се съхраняват
в личното досие на директора.
Чл. 17. Министърът може да прекрати трудовото правоотношение с директора на фонда,
ако е получил отрицателна атестация, на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ФОНДА
Раздел І
Общи положения
Чл. 18. При изпълнение на своите функции
директорът се подпомага от:
1. администрация на фонда;
2. звено за подпомагане на Център „Фонд
за лечение на деца“;
3. Обществен съвет;
4. външни експерти по гражданско правоотношение.
Чл. 19. Директорът на фонда и лицата по
чл. 18 нямат право да разгласяват на лица
извън ангажираните служебно с процедурите
факти и обстоятелства, различни от вписаните
в регистрите на фонда, станали им известни в
хода на тяхната дейност.
Чл. 20. Фондът спазва изискванията и реда
за работа с лични данни, регламентирани със
Закона за защита на личните данни.
Раздел ІІ
Администрация
Чл. 21. (1) Администрацията на фонда се
състои от служители по трудово правоотношение, назначени от директора.
(2) Лицата по ал. 1 подпомагат директора
при изпълнение на неговите функции.
(3) Администрацията на фонда задължително
осигурява дейностите по:
1. проучване на възможностите на лечебни
заведения и медицински специалисти в чужбина
за включването им в регистрите по чл. 3, ал. 1,
т. 4, букви „б“ и „в“;
2. осигуряване на взаимодействието на фонда
с лечебни заведения и медицински специалисти
в страната и чужбина във връзка с изпълнението
на решенията на фонда;
3. водене и поддържане на регистрите на
фонда по чл. 3, ал. 1, т. 4;
4. поддържане на официалната електронна
страница на фонда;
5. организационно осигуряване на пребиваването на медицински специалисти от чужбина
в страната, както и на тяхната комуникация с
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пациентите, техните законни представители и
лечебните заведения, в които се осъществяват
дейностите;
6. подпомагане на Обществения съвет при
проследяването на осъществяваните по отношение на всеки пациент диагностични и лечебни
процедури в страната и чужбина;
7. подпомагане на Обществения съвет в
аналитичната му дейност и организираните от
него кампании и други инициативи за събиране
на средства за нуждите на фонда;
8. организиране на заседанията на Обществения съвет;
9. осигуряване на комуникацията между
директора и външните експерти;
10. приемане на заявления.
Раздел ІІІ
Звено за подпомагане на фонда
Чл. 22. (1) Звеното за подпомагане на фонда
се състои от служители на Министерството на
здравеопазването, определени със заповед на
министъра на здравеопазването.
(2) Звеното осъществява административнотехническо обслужване на фонда, като:
1. преглежда и окомплектува заявленията и
представените с тях документи;
2. изготвя кореспонденцията на фонда по
заявленията;
3. изготвя проекти на заповеди и договори;
4. окомплектува преписките при подадени
жалби;
5. подпомага фонда при подготовката на
защитата му по съдебни дела във връзка с
неговите решения.
(3) Министърът на здравеопазването съгласувано с директора на фонда определя размера
на възнаграждението на лицата от звеното.
(4) Възнаграждението по ал. 3 се изплаща от
бюджета на Министерството на здравеопазването срещу представен доклад за извършеното,
подписан от служителя.
Чл. 23. При допускане на системно забавяне при осъществяването на дейностите
по чл. 22, ал. 2 от служител от звеното или
при неизпълнение на дейност директорът на
фонда може да предложи на министъра на
здравеопазването да не изплати на служителя
съответното възнаграждение и/или да бъде
заменен с друг служител на Министерството
на здравеопазването.
Раздел ІV
Обществен съвет
Чл. 24. (1) Общественият съвет е консултативен орган, който се състои от 13 членове,
в т.ч. и председател, определени с решение
на Министерския съвет по предложение на
министъра на здравеопазването.
(2) В състава на Обществения съвет се
включват:
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1. четирима медицински специалисти, наймалко двама от които със специалност в областта на детските заболявания;
2. по един представител на Министерството
на здравеопазването, Държавната агенция за
закрила на детето (ДАЗД), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Българския Червен
кръст (БЧК);
3. двама представители на неправителствени организации, осъществяващи дейност в
областта на подпомагането на деца в страната
и дарителството;
4. по един представител на Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и друга медия в страната.
(3) За членове на Обществения съвет по
ал. 2, т. 1 министърът на здравеопазването
определя изтъкнати медицински специалисти.
(4) За определяне на представителите на
ДАЗД, АСП, БЧК, БНТ и БНР министърът на
здравеопазването може да поиска предложения
от ръководителите на съответните ведомства,
организация и медии.
(5) Членовете на Обществения съвет от квотата на неправителствения сектор се определят
на общ форум на заинтересованите юридически
лица с нестопанска цел, граждански сдружения,
пациентски организации, организации на родители и други формации, които осъществяват
дейност в областите по ал. 2, т. 3.
(6) Представителят на третата медия по ал. 2,
т. 4 се определя по общо решение на заинтересованите от участие в съвета медии в страната.
(7) Форумите по ал. 5 и 6 се провеждат найкъсно два месеца преди изтичането на мандата
на Обществения съвет, за което фондът напомня
своевременно със съобщение на официалната
си електронна страница.
(8) В случай че най-късно един месец преди
изтичането на мандата на съвета в Министерството на здравеопазването не постъпят предложения за представители на неправителствения
сектор и на третата медия по ал. 2, т. 4 или
предложенията не се отнасят до съответния брой
представители, министърът на здравеопазването
предлага поименно представителите.
Чл. 25. (1) Мандатът на Обществения съвет
е три години.
(2) Допустими са не повече от два последователни мандата.
Чл. 26. (1) Член на Обществения съвет може
да бъде освободен предсрочно с решение на
Министерския съвет:
1. по своя молба, подадена чрез министъра
на здравеопазването;
2. по искане на предложилия го съобразно
чл. 24, ал. 2 – 8, подадено чрез министъра на
здравеопазването;
3. по предложение на министъра на здравеопазването при трайна обективна невъзможност
на съответното лице да изпълнява задълженията
си в съвета, продължаваща повече от два месеца;
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4. по искане на министъра на здравеопазването при отсъствие на член на съвета от
повече от 4 заседания без уважителна причина.
(2) При предсрочно освобождаване се определя нов член по общите правила, който
встъпва в мандата на освободения.
Чл. 27. (1) Общественият съвет:
1. разглежда заявленията за организационно и
финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2;
2. прави предложения до директора на
фонда по заявленията, като при положително
становище предлага и размера на паричната
сума, която да бъде отпусната, като взема
предвид евентуалното самоучастие на заявителя
със собствени средства или със средства от
разплащателни, набирателни, дарителски или
други сметки в негова полза, а при отрицателно – посочва мотиви;
3. изработва, актуализира и оповестява
принципи и правила, въз основа на които се
набират и разходват финансови средства за
осъществяване дейността на фонда, и предлага
при необходимост максимални стойности за финансиране на съответните дейности със средства
от фонда, включително и тези по чл. 3, ал. 3;
4. организира, подпомага и провежда мероприятия по набиране на финансови средства за
осъществяване дейността на фонда;
5. популяризира дарителската инициатива;
6. проследява осъществяваните по отношение
на всеки конкретен пациент, получил подпомагане със средства от фонда, диагностични
и лечебни процедури в страната и чужбина;
7. анализира дейността на фонда и резултатите от провежданите диагностични и лечебни
процедури със средства от фонда;
8. въз основа на анализите по т. 7 предлага
на министъра на здравеопазването, на НЗОК,
на съсловните организации на медицински специалисти, на научните медицински дружества
и на отделни лечебни заведения в страната
осигуряването на медицинска апаратура и въвеждането на конкретни методи на диагностика
и лечение и на отделни дейности;
9. предлага на директора на фонда включването на чуждестранни медицински специалисти
и лечебни заведения в регистрите по чл. 3,
ал. 1, т. 4, букви „б“ и „в“, както и на външни
експерти в списъка по чл. 28, ал. 1;
10. при необходимост предлага на директора
на фонда да бъдат поканени специалисти, извън
външните експерти, в заседанията на съвета
по конкретни случаи;
11. предлага на директора на фонда списъка
по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „г“.
(2) За дейността си членовете на Обществения съвет получават възнаграждение, определено от министъра на здравеопазването,
съгласувано с директора на фонда, което се
заплаща за сметка на Министерството на
здравеопазването.
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Раздел V
Външни експерти
Чл. 28. (1) Директорът на фонда със заповед, съгласувана с министъра на здравеопазването, определя списък на външни експерти
с медицинско образование, които подпомагат
дейността на фонда.
(2) За експерти по ал. 1 могат да бъдат
определяни и национални консултанти.
(3) Членовете на Обществения съвет, които
притежават медицинско образование, не могат
да бъдат включвани в списъка по ал. 1 за периода на тяхното членство в съвета.
(4) Външните експерти не могат да бъдат
членове на контролни и управителни органи
на производители, вносители и търговци на
лекарствени продукти, медицински изделия и
апаратура.
(5) Външните експерти:
1. разглеждат възложените им заявления
за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и изразяват становища по тяхната допустимост и
основателност;
2. изготвят доклади по разгледаните заявления;
3. участват в заседанията на Обществения
съвет като докладчици;
4. дават консултации на Обществения съвет
и на директора на фонда при нужда.
(6) Директорът на фонда съгласувано с министъра на здравеопазването определя размера
на възнагражденията на външните експерти за
работата им по заявленията.
(7) Възнагражденията по ал. 6 се изплащат
от бюджета на Министерството на здравеопазването.
(8) Включването на експерт в списъка по ал. 1
става след сключване на едногодишен договор
между него и директора на фонда по образец,
утвърден от министъра на здравеопазването.
(9) Работата на външния експерт по всяко
заявление му се възлага с приемно-предавателен
протокол, подписан от него и директора на фонда.
Чл. 29. При допускане на системно забавяне
при осъществяването на дейностите по договора
по чл. 28, ал. 8 и по конкретните случаи или
при неизпълнение на някоя от тях директорът
на фонда може да предложи заличаване на експерта от списъка независимо от предвидените
в договора клаузи за неизпълнение.
Раздел VІ
Подаване и разглеждане на заявления
Чл. 30. (1) За организационно и финансово
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и/или за организиране и финансиране участието на чуждестранни медицински специалисти по чл. 3,
ал. 1, т. 2 до директора на фонда се подава
съответното заявление по образец съгласно
приложения № 1 и 2, към което се прилагат:
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1. копие от документ за самоличност на
пациента, за който се отнася подпомагането
(копие от лична карта, заверено с гриф „вярно
с оригинала“ от притежателя є или от законния
му представител; заверен от съответната община
препис от акта за раждане от актовите книги);
2. копие от документ/и, удостоверяващ/и
качеството родител, попечител, настойник или
лице, осъществяващо заместваща грижа по
отношение на пациента – роднина, близък или
приемен родител, при който детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето,
съответно директор на дирекция „Социално
подпомагане“ (удостоверения от общината,
заповеди от социалните дирекции, съгласия на
дирекциите „Социално подпомагане“, съдебни
решения, актове за брак и др.); когато родителят
не е навършил пълнолетие, заявител е родителят, притежаващ документ за самоличност,
или законен техен представител;
3. декларация от заявителя, че не е поставен
под запрещение по образец съгласно приложение № 3;
4. издадена преди не повече от 6 месеца
медицинска документация, удостоверяваща
заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението
лечение и терапия; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински
специалисти относно състоянието и необходимите действия;
5. декларация по образец съгласно приложение № 4, че пациентът не се ползва към
момента на подаване на заявлението от финансов инструмент по чл. 3, ал. 2 за същите диагностициране/лечение/дейности/услуги/стоки;
6. в случай че е осигурен контакт с лечебно
заведение/медицински специалист в чужбина – официален документ от това лечебно
заведение/този медицински специалист, потвърждаващ, че лечението, за което се иска
подпомагане от фонда, ще бъде проведено в
това заведение/от този медицински специалист
у нас, периода на предстоящото лечение там/у
нас, цената, очакваните резултати, лице от
лечебното заведение и друга информация за
контакт, намерение на лечебното заведение/
медицинския специалист за сътрудничество с
фонда във връзка с предстоящите медицински процедури по отношение на конкретния
пациент;
7. в случай че не е осъществен контакт по
т. 6 – декларация по образец съгласно приложение № 5, че заявителят желае фондът да
определи лечебното заведение в чужбина, което
да осъществи съответните диагностични или
лечебни процедури по чл. 3, ал. 1, т. 1, и/или
медицинския специалист по чл. 3, ал. 1, т. 2;
8. декларация по образец съгласно приложение № 6 за липсата или наличието на
специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка;
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9. в зависимост от искането – декларация
за участие във финансирането на съответните
дейности в случай на участие и със собствени
средства от заявителя по образец съгласно
приложение № 7;
10. декларация за готовност на заявителя да
съдейства на фонда и на лечебното заведение в
страната и чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението
по образец съгласно приложение № 8;
11. декларация относно обработване и предоставяне на лични данни по образец съгласно
приложение № 9;
12. декларация по образец за евентуален
придружител на детето при пътуване и пребиваване в чужбина съгласно приложение № 10,
съгласия за пътуване на детето в чужбина в
съответните случаи;
13. декларация относно ползването на
социални помощи по образец съгласно приложение № 11;
14. други относими към заявлението документи;
15. изрично пълномощно – за упълномощено
от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата.
(2) Документите се представят в оригинал
или в нотариално заверено копие.
(3) Всички документи се представят на
български език. В случай че се представят
документи на чужд език, същите трябва да
бъдат придружени с превод на български език,
заверен от българското посолство или консулство в съответната държава, Министерството
на външните работи или преводач, лицензиран
чрез сключен договор с МВнР.
(4) Документите и изискванията към тях се
обявяват на официалната електронна страница
на фонда с цел достъпност на заинтересуваните лица.
Чл. 31. Заявлението се регистрира с индивидуален пореден входящ номер на фонда.
Чл. 32. (1) В 3-дневен срок от постъпването му заявлението се разглежда от звеното за
подпомагане на фонда, което проверява:
1. наличието на изискуемите документи,
тяхната форма и съдържание;
2. дееспособността на лицето, подало заявлението, наличие на представителна власт на
подалия заявлението по отношение на пациента;
3. наличие на упълномощаване в съответния
случай;
4. липса на влязъл в сила индивидуален
административен акт за подпомагане или отказ
по отношение на същия пациент за същото
лечение;
5. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия
орган и с участието на същата страна независимо дали е във фазата на издаване, или
на оспорване;

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

6. наличие на въпрос от компетентността
на друг орган, когато актът не може да бъде
издаден без предварителното разрешаване на
този въпрос.
(2) В случаите, когато не са подадени необходимите документи с изискваните съдържание
и форма или са налице неясноти или непълноти
в съдържащата се в документите информация,
а също и при необходимост от представяне
на допълнителен относим документ, звеното
изготвя проект на писмо от името на директора
на фонда до заявителя, съдържащо указания за
отстраняване на недостатъка в 14-дневен срок.
(3) В случай че е необходимо решаването
на въпрос по ал. 1, т. 6, звеното изготвя проект
на писмо до този орган и проект на писмо до
заявителя за това от името на директора на
фонда. В този случай органът по ал. 1, т. 6 се
произнася в срок не по-дълъг от 14 дни.
(4) При неотстраняване на недостатъка по
ал. 2 в определения срок, както и при констатиране на наличие на акт или производство
по ал. 1, т. 4 и 5, заявлението не се разглежда
и преписката се връща на заявителя. Звеното
изготвя проект на уведомление за това от директора на фонда до заявителя.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 след представянето им новите документи се разглеждат от
звеното в 3-дневен срок.
Чл. 33. (1) В случай че са подадени необходимите документи и не е налице някоя от
отрицателните предпоставки по чл. 32, ал. 1,
както и при окомплектуване на преписката в
случаите по чл. 32, ал. 5, звеното представя на
директора на фонда заявлението и приложените
към него документи.
(2) Директорът на фонда определя един
или няколко външни експерти от списъка съобразно профила на заболяването на пациента
и квалификацията на експертите.
(3) Директорът предава заявлението и образуваната по него преписка на експерта/експертите в 3-дневен срок от изтичане на срока по
чл. 32, ал. 1, съответно ал. 5, като се подписва
приемно-предавателен протокол за това.
(4) Ако експертът/експертите не подпише
протокола, се изготвя и подписва такъв с друг/
други експерти от списъка в нов 3-дневен срок
от изтичане на срока по ал. 3.
Чл. 34. (1) Външният експерт е длъжен
да разгледа преписката по заявлението и да
изготви доклад по случая в 14-дневен срок от
получаването є. Той е длъжен да се свърже
със заявителя при нужда, включително за да
извърши преглед на пациента и да изиска допълнителни документи и изследвания.
(2) В доклада задължително се съдържат:
1. име, презиме и фамилия, дата на раждане
и адрес на пациента;
2. история на заболяването, обективни данни
за сегашното състояние;
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3. данни за лечебните заведения, в които
досега е лекуван, и резултати от това лечение;
4. резултати от проведените изследвания;
5. изчерпателна диагноза;
6. анализ на предпоставките по чл. 3, ал. 1,
т. 1 и 2 , ал. 2 и 3;
7. възможности за лечение в България, мотиви за исканото лечение в чужбина;
8. очаквани резултати;
9. държава, град, лечебно заведение и/или
медицински специалисти, при които може да се
изпрати пациентът или съответно последните да
се поканят в страната, възможни алтернативи
в тази връзка (поне две при възможност);
10. предложение за решение по заявлението;
11. мотиви;
12. евентуален придружител на детето;
13. дата на издаване, подпис на експерта.
(3) При необходимост от нови или допълнителни изследвания и прегледи експертът
представя на директора на фонда мотивирано
искане за удължаване на срока за изготвяне на
доклада. Директорът може да удължи срока,
но с не повече от 14 дни. Въпросът се решава
незабавно с писмена резолюция.
(4) При спешни случаи директорът може да
определи по-кратък срок на външния експерт
от срока по ал. 1.
Чл. 35. (1) Директорът на фонда насрочва
заседание на Обществения съвет за разглеждане на всяко заявление, преписката по което е
предоставена с приемно-предавателен протокол
на външен експерт, не по-късно от 45 дни от
датата на протокола.
(2) Насрочване на заседание след срока по
ал. 1 става само по изключение с мотивирана
писмена резолюция на директора на фонда.
(3) Директорът на фонда изготвя месечен
график за провеждане на заседания от Обществения съвет.
(4) Докладите на външните експерти се
предоставят от директора на фонда на Обществения съвет и се разглеждат от него по реда
на постъпване на заявленията.
Чл. 36. (1) По реда, посочен в чл. 31 – 35,
се разглеждат и заявления, изпратени по компетентност на фонда от друг орган.
(2) В случаите, когато фондът установи, че
компетентен по заявлението е Център „Фонд
за трансплантация“, той му изпраща служебно
заявлението по компетентност изцяло или в
съответната му част.
(3) Когато, видно от заявлението, компетентна е Комисията за лечение в чужбина на
лица над 18 години към министъра на здравеопазването, фондът є изпраща заявлението по
компетентност.
(4) Когато пациентът, за който е подадено
заявление във фонда, ще навърши 18-годишна
възраст в хода на предстоящото административно
производство по заявлението, фондът разглежда
заявлението и в случай на положително решение

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

по него го изпраща на комисията по ал. 3 за
по-нататъшно изпълнение. Комисията е длъжна
да влезе в контакт с администрацията на фонда
за приемане на случая, както и с определените
лечебни заведения, медицински специалисти и
други лица за изпълнение на решението на фонда и продължаване на съответните медицински
действия. При медицински показания за това
комисията може в кратък срок да преразгледа
заявлението и да промени решението на фонда
с оглед защита на пациента предвид възрастта
и здравословното му състояние.
(5) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и в случаите, когато пациентът навърши
18-годишна възраст в хода на осъществявано
лечение със средства на фонда, като комисията
по ал. 3 приема случая след приключване на
започналия цикъл на лечение/манипулации/
диагностициране/преглед и други медицински
действия.
Чл. 37. (1) Когато в хода на извършваните
със средства на фонда диагностични или лечебни процедури възникне необходимост от
допълнително финансово подпомагане за тях,
заявителят уведомява директора на фонда за
това и му представя документ в този смисъл
от съответното лечебно заведение в чужбина.
В този случай администрацията на фонда задължително осъществява контакт с лечебното
заведение и проучва случая незабавно и осигурява превод на български език на документа
в кратък срок. Директорът на фонда включва
случая в дневния ред на следващото заседание
на Обществения съвет.
(2) В случай че предстоящото заседание по
ал. 1 на съвета е след повече от три дни, както
и когато състоянието на пациент, за който е
постъпило заявление във фонда, е спешно и
не е възможно да се изчака провеждането на
предстоящо заседание на съвета, директорът на
фонда незабавно свиква извънредно заседание
на Обществения съвет, като то може да бъде
проведено и неприсъствено. В тези случаи се
спазват съответно изискванията за свикване
в съответен срок, запознаване с материалите,
кворум, мнозинство, несъвместимост и протокол, посочени в чл. 39 – 42, и на съвета се
осигуряват условия за дистанционно съвместно
обсъждане на случая.
Чл. 38. При необходимост от контролен
преглед, повторно или продължаващо лечение
на пациент, лекуван със средства на фонда, се
подава заявление по общия ред. Директорът на
фонда може да включи заявлението в дневния
ред на Обществения съвет, без да го предоставя
на външен експерт.
Раздел VІІ
Заседания на Обществения съвет
Чл. 39. (1) Общественият съвет провежда
заседанията си по графика по чл. 35, ал. 3. Датите на заседанията се обявяват предварително
на официалната електронна страница на фонда.
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(2) Заседанията се свикват от директора на
фонда, а в негово отсъствие – от лицето по
чл. 8, най-късно три дни преди провеждането им.
(3) За дневния ред на всяко заседание директорът на фонда уведомява всеки член на
съвета заедно с уведомлението за свикване в
срока по ал. 2. Уведомленията се изпращат чрез
елекронна поща. В същия срок директорът е
длъжен да осигури на всеки член достъп до
преписката по заявлението на място във фонда,
а в случай, че е възможно – по електронен път.
(4) Заседанията на съвета се ръководят от
директора на фонда, а в негово отсъствие – от
лицето по чл. 8. Ръководещият заседанието не
участва в гласуването при вземането на решения.
Чл. 40. (1) Заседанията на Обществения
съвет са редовни, ако на тях присъстват наймалко 10 от членовете му.
(2) Съветът взема решения с мнозинство от
8 гласа на присъстващи членове.
(3) Докладващите външни експерти не
участват във вземането на решения.
Чл. 41. Не могат да участват при разглеждането на случая, да изготвят доклади в качеството си на външни експерти, да бъдат канени
като специалисти по чл. 27, ал. 1, т. 10 и да
участват в заседанията на Обществения съвет
негови членове и други лица, които са съпрузи
или роднини по права или съребрена линия до
четвърта степен на заявителите/пациентите.
Чл. 42. (1) За всяко заседание на Обществения съвет се изготвя протокол, който съдържа
информация за разгледаните заявления, проведените обсъждания и резултатите от гласуването,
както и за взетите решения по чл. 27, ал. 1,
т. 3 – 10. Протоколът се подписва от всички
присъствали членове на Обществения съвет.
(2) Протоколът съдържа предложенията,
които съветът отправя към директора на фонда
по всяко заявление, съобразно чл. 27, ал. 1,
т. 2, както и по всеки друг въпрос от компетентността на съвета.
(3) Предложенията относно конкретните
заявления съдържат:
1. реквизитите по чл. 34, ал. 2, т. 1 – 8;
2. държава, град, лечебно заведение и медицински специалисти, при които може да се
изпрати пациентът или съответно последните
да се поканят в страната, след като са обсъдени
възможните според докладчика и членовете на
съвета алтернативи за това;
3. евентуален придружител на детето;
4. мотиви.
Чл. 43. (1) Въз основа на предложението на
Обществения съвет директорът на фонда в 3-дневен срок от заседанието, на което е обсъждано
заявлението, издава заповед за организационно
и финансово подпомагане на пациента, в която посочва име, презиме и фамилия, дата на
раждане и адрес на пациента, информация за
неговия законен представител, диагноза, подробно описание на вида подпомагане, в т. ч.
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размера на отпусканата парична сума, отделните
є компоненти, лечебното заведение, в което
ще се извърши диагностицирането/лечението,
срока, в който ще бъдат извършени съответните
медицински процедури или друго подпомагане,
евентуален придружител, медицинските специалисти, които ще бъдат поканени в страната, и
лечебното заведение, в което ще се осъществят
дейностите, или прави мотивиран отказ.
(2) Когато директорът на фонда не е съгласен
с предложението на съвета/констатира правна
или медицинска неточност в предложението,
той връща документите в Обществения съвет
за повторно разглеждане при разширен състав
на външните експерти.
(3) Изготвянето на заповедите се извършва
от звеното за подпомагане на фонда, а тяхното
съобщаване на заявителите – от администрацията на фонда.
(4) Заповедите по ал. 3 подлежат на оспорване по реда на АПК.
(5) В случай на допуснато подпомагане
директорът на фонда сключва със заявителя
договор, по силата на който последният се задължава да предоставя на фонда необходимата
информация и документация относно осъществяваните процедури и действия по отношение
на пациента и резултатите от тях, епикризи,
документи, доказващи извършените разходи, и
други документи. Договорът задължително съдържа клаузи за отговорност при неизпълнение.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ ВЪРХУ НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ФОНДА
Чл. 44. Фондът финансира съответните
дейности по одобрените заявления, като превежда сумите след сключване на договора по
чл. 43, ал. 5 съобразно правила, утвърдени от
директора на фонда съгласувано с министъра
на здравеопазването.
Чл. 45. Средствата се разходват и отчитат
в съответствие с действащото в страната законодателство.
Чл. 46. Фондът изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета
и годишен финансов отчет и ги представя в
Министерството на здравеопазването в определените за второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити срокове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на правилника „своевременно“ е обичайно необходимото време за
получаване на съответно необходимо лечение
в страната, като се има предвид текущото здравословно състояние на пациента и вероятното
развитие на заболяването.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Подадените към момента на влизане
в сила на правилника заявления се считат за
подадени по новия ред и производствата по тях
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се довършват по новия ред, като бъде съобразен етапът, до който е достигнало съответното
производство.
§ 3. Образуваните от фонда към момента
на влизане в сила на правилника преписки
по заявления за организационно и финансово
подпомагане при трансплантация на деца и
на лица до 21-годишна възраст, по които се
изпълнява решение на Обществения съвет,
се разглеждат от фонда до приключване на
започналия цикъл на лечение/манипулации/
диагностициране/преглед и други медицински
действия, след което се изпращат на Център
„Фонд за трансплантация“.
§ 4. В 14-дневен срок от влизане в сила на
правилника директорът на фонда изпраща на
Център „Фонд за трансплантация“ по компетентност образуваните преписки по заявления
за организационно и финансово подпомагане
при трансплантация на деца и на лица до
21-годишна възраст извън тези по § 3.
§ 5. В 14-дневен срок от обнародване на
правилника в „Държавен вестник“ министърът
на здравеопазването обявява на официалната
електронна страница на Министерството на
здравеопазването необходимостта от определяне на членове на Обществения съвет и
изпраща писма до съответните министерства,
ведомства, национални медии и организации,
като определя 14-дневен срок за получаване на
съответните предложения. До определяне на
нов състав на съвета той продължава работата
си в досегашния си състав.
§ 6. В 6-месечен срок от обнародването
на правилника в „Държавен вестник“, Министерството на здравеопазването предава на
фонда цялата документация по съхраняваните
и архивирани заявления за подпомагане на
деца със средства на Център „Фонд за лечение
на деца“ и информацията от водените в тази
връзка информационни масиви.
§ 7. Правилникът се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и
отменя Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение
на деца“ (обн., ДВ, бр. 101 от 2004 г.; изм.,
бр. 43 от 2006 г.).
Министър: А.-М. Борисова
Приложение № 1
към чл. 30, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТЪР
„ФОНД ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА“
НЦООЗ
бул. Акад. Ив. Ев. Гешов 15,
ет. 11, ст. 21 и 22
София
ЗАЯВЛЕНИЕ
за организационно и финансово подпомагане на
български гражданин на възраст до 18 години
Заявител:
................................................................................. ,
................................................................................. ,
(имена, ЕГН на родител/настойник/лице, предос-
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тавящо заместваща грижа – роднина, близък, приемен родител, със съгласие на Дирекция „Социално
подпомагане“/директор на Дирекция „Социално
подпомагане“ на малолетен пациент/пациент под
настойничество или на непълнолетен пациент, който е във физическа или ментална невъзможност да
подпише заявлението)
..................................................................................
Данни от документа за самоличност на заявителя
(л.к. №, дата, орган и място на издаване):
..................................................................................
..................................................................................
Постоянен адрес на заявителя: .............................
..................................................................................
Настоящ адрес на заявителя: ...............................
..................................................................................
Адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка:
..................................................................................
Относно подпомагане на малолетния/поставения
под настойничество пациент: ...............................
..................................................................................
(имена, ЕГН, гражданство на пациента).................
Постоянен адрес на пациента: ..............................
..................................................................................
Настоящ адрес на пациента: .................................
..................................................................................
Основна диагноза: ..................................................
Вид и размер на исканото подпомагане: ............
..................................................................................
..................................................................................
(свободно описание) ..............................................
..................................................................................
..................................................................................
(в т.ч. и относно транспорта в двете посоки и престоя на детето и един негов придружител в чужбина)
Декларация от заявителя в случай, че непълнолетният пациент е във физическа или ментална
невъзможност да подпише заявлението:
Долуподписаният заявител декларирам, че пациентът ........................................................................
..................................................................................
е в невъзможност да подпише заявлението по
следната причина: ..................................................
..................................................................................
(свободно описание) ..............................................
Заявител: ...............................................................
(имена) ..................................................................

Данни от документа за самоличност на заявителя
(л.к. №, дата, орган и място на издаване):..........
..................................................................................
Постоянен адрес на заявителя: .............................
..................................................................................
Настоящ адрес на заявителя: ...............................
..................................................................................
Адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка:
..................................................................................
Със съгласието на родител/попечител: ...............
..................................................................................
(имена, ЕГН) .........................................................
Постоянен адрес: ....................................................
..................................................................................
Настоящ адрес: ......................................................
..................................................................................
Адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка:
..................................................................................
..................................................................................
Основна диагноза на заявителя: ...........................
Вид и размер на исканото подпомагане: ............
..................................................................................
(свободно описание) ..............................................
..................................................................................
(в т.ч. и относно транспорта в двете посоки и престоя на детето и един негов придружител в чужбина)
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................

Подпис: .............
Дата: ..................

декларирам, че не съм поставен/а под запрещение.

Приложение № 2
към чл. 30, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТЪР
„ФОНД ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА“
НЦООЗ
бул. Акад. Ив. Ев. Гешов 15,
ет. 11, ст. 21 и 22
София
ЗАЯВЛЕНИЕ
за организационно и финансово подпомагане на
български гражданин на възраст до 18 години
Заявител:
..................................................................................
..................................................................................
(имена, ЕГН, гражданство на непълнолетния пациент).......................................................................

Подпис: .............
Дата: ..................
Родител/попечител: ...............................................
(имена) ....................................................................
Подпис: .............
Дата: ..................

Приложение № 3
към чл. 30, ал. 1, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител .................................. ,
................................................................................. ,
(имена, ЕГН)
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................
Подпис: .............
Дата: ..................

Приложение № 4
към чл. 30, ал. 1, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител.....................................
................................................................................. ,
................................................................................. ,
(имена, ЕГН)
декларирам, че аз/пациентът към момента на подаване на заявлението не се ползвам/не се ползва
от финансовите механизми на задължителното
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здравно осигуряване, правилата за координация на
системите за социална сигурност и републиканския
и общинския бюджет за осигуряване на диагностика/лечение/дейности/услуги/стоки, идентични
с посочените в заявлението за организационно и
финансово подпомагане.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................
Подпис: .............
Дата: ..................

Приложение № 5
към чл. 30, ал. 1, т. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител.....................................
................................................................................. ,
................................................................................. ,
(имена, ЕГН)
декларирам, че към момента на подаване на
заявлението не са осъществявани контакти с
лечебни заведения или специалисти в чужбина с
цел лечението ми/лечението на пациента ..........
..................................................................................
Заявявам желанието си Център „Фонд за лечение
на деца“ да определи лечебното заведение в чужбина или чуждестранния медицински специалист,
което/който да осъществи посочената от мен в
заявлението дейност по отношение на пациента.
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................
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Приложение № 7
към чл. 30, ал. 1, т. 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител ...................................
..................................................................................
..................................................................................
(имена, ЕГН)
декларирам, че ще участвам във финансирането на
диагностиката/лечението или друго подпомагане
със собствени средства в следния размер:
..................................................................................
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................
Подпис: .............
Дата: ..................

Приложение № 8
към чл. 30, ал. 1, т. 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител ...................................
..................................................................................
..................................................................................
(имена, ЕГН)
Декларирам готовността си да съдействам на фонда
и на лечебното заведение в страната/в чужбина
за изразяване на необходимите информирани
съгласия относно лечението.
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................
Подпис: .............
Дата: ..................

Приложение № 9
към чл. 30, ал. 1, т. 11

Подпис: .............
Дата: ..................

Приложение № 6
към чл. 30, ал. 1, т. 8

ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният заявител ...................................
................................................................................. ,
................................................................................. ,
(имена, ЕГН)
декларирам, че не ми е известно / известно ми е
наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка в полза на диагностика/
лечение на пациента .............................................
..................................................................................
Сметката е открита в банка, клон, адрес ............
..................................................................................
и е със следната идентификация ..........................
..................................................................................
(номер, код и др.)
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................

Долуподписаният заявител.....................................
................................................................................. ,
..................................................................................
(имена, ЕГН)
Заявявам, че съм съгласен:
1. Моите и/или личните данни на пациента
..................................................................................
..................................................................................
да бъдат обработвани от фонда в качеството му
на администратор на лични данни по Закона за
защита на личните данни.
2. Моите и/или личните данни на пациента
..................................................................................
..................................................................................
да бъдат предоставяни от фонда на лечебни заведения в страната, в държави от Европейския
съюз и в трети държави за нуждите на здравето
на пациента.
Заявител:
(имена)

Подпис: .............
Дата: ..................

Подпис: .............
Дата: ..................
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Приложение № 10
към чл. 30, ал. 1, т. 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител ...................................
................................................................................. ,
..................................................................................
(имена, ЕГН)
Заявявам, че ще придружавам лично пациента .
……………………………………………………………/ пациентът ще
бъде придружаван
от .............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(имена, ЕГН, л.к.)
в качеството му на ..............………………………………….
..................................................................................
при пътуването и за целия период на престой в
чужбина.
Необходимите съгласия от законен представител
за пътуване на детето в чужбина в съответствие
със Закона за българските лични документи са
изразени/ще бъдат изразени..................................
..................................................................................
..................................................................................
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................
Подпис: .............
Дата: ..................

Приложение № 11
към чл. 30, ал. 1, т. 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител.....................................
................................................................................. ,
..................................................................................
..................................................................................
(имена, ЕГН)
Декларирам, че за пациента..................................
не е отпусната еднократна социална помощ за
задоволяване на инцидентно възникнала здравна
потребност и еднократна помощ за покриване на
разходите за лични нужди на пациент, получил от
МЗ разрешение за лечение в чужбина за сметка
на бюджета на министерството, и неговите придружители, стойността на която да е достатъчна
за покриване на нуждите.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: .................................................................
(имена) ....................................................................
Подпис: .............
Дата: ..................
4036
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МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Модернизиране на земеделските
стопанства“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм., бр. 106 от
2008 г. и бр. 9 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката.“
§ 2. В чл. 8 се създава нова ал. 3:
„(3) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР
(2007 – 2013) не трябва да надвишава размера
по ал. 2 за кандидатите и/или ползвателите,
които са предприятия партньори и/или свързани
предприятия по смисъла на Закона за малките
и средните предприятия (ЗМСП).“
§ 3. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) Размерът на земята, съответстващ
на капацитета на подпомаганата техника, се
доказва от кандидата с обосновка в бизнес
плана и се оценява посредством разработена
от Министерството на земеделието и храните
методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Методиката се публикува на
електронната страница на ПРСР.“
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава нова буква „г“:
„г) съхранение и подготовка за продажба
на земеделска продукция.“
2. Алинея 10 се изменя така:
„(10) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени от
един доставчик, се изисква предоставяне на
най-малко три съпоставими независими оферти
в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва
за оферти, подадени от Националната служба
за съвети в земеделието (НССЗ), срока на
валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, с цел определяне на основателността
на предложените разходи. В случаите на доставка
на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността
на предложените разходи.“
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3. Създават се нови ал. 11, 12, 13 и 14:
„(11) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени от
един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една
независима оферта в оригинал, която съдържа
фирмата на търговското дружество (фирмата не
се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока
на валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента, с
цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените
разходи. В случаите на доставка на машини
и/или земеделска техника офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител с цел
определяне на основателността на предложените
разходи. Кандидатът представя и заверени копия
на предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители.
(12) В случаите по ал. 10 и 11 може с цел
определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(13) Оферентите по ал. 10 и 11 в случаите,
когато са местни лица, трябва да са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в „Централен професионален регистър
на строителя“ съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Оферентите на посадъчен материал трябва да
имат издадено разрешително за производство и
заготовка на посевен и посадъчен материал и/
или удостоверение за регистрация като търговец
на посевен и посадъчен материал в случаите,
предвидени в Закона за посевния и посадъчния
материал. Изискването за вписване в търговския
регистър към Агенцията по вписванията не се
отнася за НСЗЗ.
(14) Списък с разходите по ал. 11, за които
са определени референтни цени, се публикува
на електронната страница на РА.“
4. Досегашната ал. 10а става ал. 15, а думите
„Алинея 10“ се заменят с „Алинеи 10, 11 и 12“.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 16.
6. Досегашната ал. 12 става ал. 17 и се
изменя така:
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„(17) В случаите по ал. 10 и 11 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно
приложение № 9а. В случаите по ал. 10, когато
кандидатът не е избрал най-ниската оферта,
направеният избор се обосновава писмено.“
7. Досегашната ал. 13 стават ал. 18.
8. Досегашната ал. 14 става ал. 19, а след
думата „представят“ се добавя „заверено от
възложителя копие на“.
9. Създава се ал. 20:
„(20) В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността на разхода
се преценява чрез съпоставяне с референтни
цени или от оценяваща комисия, съставена
по реда на ал. 12, за разходите, за които няма
определени референтни цени.“
§ 5. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 3 и 8 се изменят така:
„3. за данък добавена стойност (ДДС), с
изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“;
„8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил
условията и реда на чл. 26, ал. 10 и 11 или не
е спазен ЗОП/НВМОП.“
2. Създава се т. 16:
„16. инвестиции, за които е установена
функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на
помощта с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката.“
§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции
(ОРА)“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 3 думата „МЗХ“ се заменя с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции
(ОРА)“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „областната разплащателна
агенция (ОРА)“ се заменят с „областната дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3, 4 и 5 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думата „три“
се заменя с „пет“ и се правят следните изменения в т. 1а:
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а) в буква „а“ думите „в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или
служител не е открит при посещението на място,
то се извършва в присъствието на свидетел“
се заличават;
б) в буква „б“ думите „когато ползвателят на
помощта, упълномощеният негов представител
или служител откаже да подпише протокола или
не е открит при извършване на посещението
на място, протоколът се подписва от свидетел“
се заличават.
2. В ал. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с „и/
или по“;
б) създава се нова т. 4:
„4. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 26, ал. 12, който се удостоверява
с акта за нейното създаване и до датата на
вземане на решение за оценка.“
§ 9. В чл. 32, ал. 3 думата „МЗХ“ се заменя
с „ПРСР“.
§ 10. В чл. 33, ал. 1, т. 5 след думите „чл. 8,
ал. 1“ се добавя „или надвишават максималния
размер съгласно чл. 8, ал. 3“.
§ 11. В чл. 34 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 12. В чл. 35, ал. 1 след думата „подпомагане“ се поставя запетая и се добавя „която
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионална разплащателна агенция (РРА)“ се заменят с „Областна
дирекция на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“
(ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 14. В чл. 39, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 15. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В основния текст на ал. 1, т. 2 думата
„като“ се заменя с „която включва и проверка
за функционална самостоятелност, като:“, а в
букви „а“ и „б“ се правят следните изменения:
а) в буква „а“ думите „в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или
служител не е открит при проверката на място,
тя се извършва в присъствието на свидетел;“
се заличават;
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б) в буква „б“ думите „когато ползвателят на
помощта, упълномощеният негов представител
или служител откаже да подпише протокола
или не е открит при извършване на проверката
на място, протоколът се подписва от свидетел;“
се заличават.
2. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на
част от инвестицията при подаване на заявка
за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава
със срока на работа на комисията, който се
удостоверява с акта за нейното създаване от
изпълнителния директор на РА и до датата на
вземане на решение за оценка.“
§ 17. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думите „по чл. 26, ал. 1, т. 12“
се поставя запетая и се добавят думите „за които
при подаване на заявлението за подпомагане
представя заверено от възложителя копие от
документацията от проведената процедура по
ЗОП и/или НВМОП“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разплащателна агенция осъществява
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.) и
утвърдени от изпълнителния директор на РА,
процедури за предварителен и/или последващ
контрол.“
§ 18. Член 44а се отменя.
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават нови т. 49, 50, 51, 52 и 53:
„49. „Преработване на земеделски продук
ти“ е всяка дейност, свързана със земеделски
продукт, чийто резултат е също земеделски
продукт, с изключение на селскостопанските
дейности, необходими за подготовката на
животински или растителен продукт за първоначална продажба.
50. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони(ОВ, L 368 от 23.12.2006).
51. „Референтни цени“ са цени, ползвани от
РА за сравнение при определяне основателността
на разхода за различни инвестиции.
52. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти
или установяване ползване на обща инфраструк-
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тура, финансирана от ПРСР, с цел усвояване
на средства над максималния размер на общо
допустимите разходи по мярката.
53. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.“
§ 20. Точка 6 в приложение № 3 към чл. 6,
ал. 6 „Списък на допустимите инвестиционни
разходи за прилагане на Директива 91/676/
ЕИО“ се заличава.
§ 21. В приложение № 9 към чл. 26, ал. 1,
т. 4, стандарт № 1, в колона 5 „Крайна дата законодателство на съответствие съгласно чл. 26,
ал. 6“ след текста „11.10.2009 31.ХІІ.2013 (за
изискванията за капацитета на съоръженията
за съхранение на оборския тор)“ се добавят
думите „влиза в сила от 22.ХІІ.2009 г. и се
прилага за проекти, одобрени след тази дата“.
§ 22. Наименованието на приложение № 9а
към чл. 26, ал. 17 се изменя така:
„Приложение № 9а към чл. 26, ал. 16 и 17“.
§ 23. В приложение № 10 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „ІХ. Придружаващи документи“
се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 18а се заличава;
б) в т. 25 се създават второ и трето изречение:
„Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни
лица в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а за чуждестранни лица трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
В случаите на строително-монтажни работи
изпълнителите местни и чуждестранни лица
трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона
за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3,
ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен материал
трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен
материал и/или удостоверение за регистрация
като търговец на посевен и посадъчен материал
в случаите, предвидени в Закона за посевния
и посадъчния материал. Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ.“;
в) в т. 26 думите „Най-малко три съпоставими
независими оферти в оригинал“ се заменят с „в
случаите по чл. 26, ал. 10 – най- малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които
съдържат фирмата на търговското дружество
(фирмата не се попълва за оферти, подадени
от НСЗЗ), срок на валидност на офертата, дата
на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента (в случаите на доставка на машини
и/или земеделска техника офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
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или официалния представител/вносител, с цел
определяне на основателността на предложените разходи)“, а след думите „националното им
законодателство“ се създават нови изречения:
„Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Оферентите на посадъчен материал трябва да
имат издадено разрешително за производство и
заготовка на посевен и посадъчен материал и/
или удостоверение за регистрация като търговец
на посевен и посадъчен материал в случаите,
предвидени в Закона за посевния и посадъчния
материал. Изискването за вписване в търговския
регистър към Агенцията по вписванията не се
отнася за НССЗ.“;
г) създава се нова т. 26а:
„26а. За кандидат, който не е възложител по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
НВМОП, в случаите по чл. 26, ал. 11 – една
независима оферта в оригинал, която съдържа
фирмата на търговското дружество (фирмата
не се попълва за оферти, подадени от НССЗ),
срока на валидност на офертата, датата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента (в случаите на доставка на машини и/
или земеделска техника офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител) с цел
съпоставяне с референтните цени и определяне
на основателността на предложените разходи за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорени с един доставчик/изпълнител на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде
определена в лева или евро с описан ДДС.
Офертите се издават не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружават от технически спецификации в
случаите на закупуване на транспортни средства,
машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника.
Оферентите – местни лица, трябва да са вписани
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното си законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
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Оферентите на посадъчен материал трябва да
имат издадено разрешително за производство
и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като
търговец на посевен и посадъчен материал в
случаите, предвидении в Закона за посевния и
посадъчния материал. Оферти не се изискват
при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау,
патентни права и лицензии. Изискването за
вписване в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията не се отнася за НССЗ. Офертата се придружава от направено запитване за
оферта съгласно приложение № 9а и протокол
с мотив за направения избор. Заверено копие
от предварителни или окончателни договори
за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на
оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро и
срок. В договорите се описва ДДС.“;
д) в т. 27 след думите „НВМОП“ се добавя
„в случаите по чл. 26, ал. 10“;
е) в т. 37 след думата „кандидата“ се добавя
„за превеждане на безвъзмездната финансова
помощ, получена по реда на тази наредба“;
ж) в т. 29 думата „Копия“ се заменя със
„Заверени копия“;
з) в т. 39 думата „Копие“ се заменя със
„Заверено от възложителя копие“;
и) създава се нова т. 40:
„40. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП“.
2. В раздел „Х. Декларация“ се създава т. 14:
„14) В случай на кандидатстване на признати
организации на производители – декларация,
подписана от всичките є членове, че инвестициите, предмет на подпомагане, ще се ползват
при осъществяване на земеделската им дейност“.
§ 24. В приложение № 11 към чл. 30, ал. 1
и чл. 31, ал. 3 „Списък на документи за кандидатстване“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 19а се заличава.
2. В т. 26 се създават второ и трето изречение:
„Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни
лица в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а за чуждестранни лица следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
В случаите на строително-монтажни работи
изпълнителите местни и чуждестранни лица
трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона
за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3,
ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен материал
трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен
материал и/или удостоверение за регистрация
като търговец на посевен и посадъчен материал
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в случаите, предвидени в Закона за посевния
и посадъчния материал. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ.“
3. В т. 27 думите „най-малко три съпоставими
независими оферти в оригинал“ се заменят с „в
случаите по чл. 26, ал. 10 – най- малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които
съдържат фирмата на търговското дружество
(фирмата не се попълва за оферти, подадени
от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата
на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента (в случаите на доставка на машини
и/или земеделска техника офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител, с цел
определяне на основателността на предложените разходи)“, а след думите „националното им
законодателство“ се създава ново изречение:
„Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Оферентите на посадъчен материал трябва да
имат издадено разрешително за производство и
заготовка на посевен и посадъчен материал и/
или удостоверение за регистрация като търговец
на посевен и посадъчен материал в случаите,
предвидени в Закона за посевния и посадъчния
материал. Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
не се отнася за НССЗ.“
4. Създава се т. 27а:
„27а. За кандидат, който не е възложител по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
НВМОП, в случаите по чл. 26, ал. 11 – една
независима оферта в оригинал, която съдържа
фирмата на търговското дружество (фирмата
не се попълва за оферти, подадени от НССЗ),
срока на валидност на офертата, датата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента (в случаите на доставка на машини и/
или земеделска техника офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител), с цел
съпоставяне с референтните цени и определяне
на основателността на предложените разходи за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорени с един доставчик/изпълнител на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертите се издават не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружават от технически спецификации в
случаите на закупуване на транспортни средства,
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машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника.
Оферентите – местни лица, трябва да са вписани
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното си законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Оферентите на посадъчен материал трябва да
имат издадено разрешително за производство
и заготовка на посевен и посадъчен материал
и/или удостоверение за регистрация като
търговец на посевен и посадъчен материал в
случаите, предвидени в Закона за посевния и
посадъчния материал. Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ. Оферта не
се изискват при закупуване на земя, сгради и
друга недвижима собственост, при придобиване
на ноу-хау, патентни права и лицензии. Офертата се придружава от направено запитване за
оферта съгласно приложение № 9а и протокол
с мотив за направения избор. Заверено копие
от предварителни или окончателни договори
за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на
оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро
и срок. В договорите се описва ДДС.“
5. В т. 28 след думите „НВМОП“ се добавя
„в случаите по чл. 26, ал. 10“.
6. В т. 37 след думата „кандидата“ се добавя
„за привеждане на безвъзмездната финансова
помощ, получена по реда на тази наредба“.
7. В т. 30 думата „Копия“ се заменя със
„Заверени копия“.
8. В т. 40 думата „Копие“ се заменя със
„Заверено от възложителя копие“.
9. Създава се нова т. 41:
„41. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП“.
§ 25. В приложение № 16 „Таблица за
изчисляване на икономическия размер на
земеделското стопанство“ срещу код „3129“, в
колона две, думите „други етеричномаслени
и лекарствени култури“ се заменят с „други
медицински и ароматни култури“.
§ 26. Параграф 29 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 8 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Модернизиране на земеделските стопанства“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 9 от 2010 г.)
се изменя така:
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„§ 29. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ и се
прилага за проекти, подадени след 2.II.2010 г.,
с изключение на:
1. Параграф 2, т. 3, 4 и 5 и § 24, които влизат в сила от 22.ХII.2009 г. и се прилагат за
проекти, одобрени след тази дата.
2. Параграф 2, т. 2 и 6, които влизат в сила
от 3.VIII.2009 г. и се прилагат за проекти, подадени след тази дата и одобрени след 1.I.2010 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 28. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 4, т. 2 и 3.
§ 29. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ, L 368 от
23.12.2006) § 1 и 2 се прилагат за всички заявления за подпомагане, подадени след 22 април
2008 г., за които няма сключени договори за
подпомагане.
Министър: М. Найденов
4086

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „преди производството“
се заменят с „без производството“, а думите
„които са описани в“ се заменят със „съгласно“.
2. В ал. 8 т. 2 се изменя така:
„2. дейностите по раздел II, глава III от
Регламент № 479/2008 на Съвета от 29 април
2008 г. относно общата организация на пазара
на вино (ОВ L 148, 6.VI.2008 г.);“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката.
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(3) В случаите на проекти, включващи
строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени
преди посещението на място по чл. 31, ал. 2,
с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1,
т. 8 и 11.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансовата помощ е в размер 60 на
сто от общите допустими разходи по проекта
за микро-, малки и средни предприятия, а за
междинни предприятия е в размер 35 на сто
от общите допустими разходи по проекта за
инвестиции във:
1. сектора по чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. сгради и оборудване в сектора по чл. 3,
ал. 1, т. 10;
3. сгради и оборудване за производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници
за покриване на собствените енергийни нужди
на предприятието;
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;
5. сгради и оборудване с цел подобряване
на енергийната ефективност на предприятието.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Минималната помощ по чл. 26 за микро-,
малки и средни предприятия е в размер 60 на
сто от общите допустими разходи по проекта,
а за междинни предприятия е в размер 35 на
сто от общите допустими разходи по проекта
за инвестиции във:
1. сектора по чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. сгради и оборудване в сектора по чл. 3,
ал. 1, т. 10;
3. сгради и оборудване в сектора по чл. 3,
ал. 1, т. 10;
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;
5. сгради и оборудване с цел подобряване
на енергийната ефективност на предприятието.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават ал. 5 и 6.
§ 4. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на
ПРСР (2007 – 2013 г.) не трябва да надвишава
размера по ал. 1 за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или
свързани предприятия по смисъла на Закона
за малките и средните предприятия (ЗМСП).“
§ 5. В чл. 14, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Бизнес планът се представя на хартиен и
електронен носител, като таблиците, включени
в него, са във формат „xls“.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 думите „изпълняват на“
се заменят с „изпълняват в“, а думите „изпълнявани на“ с „изпълнявани в“.
§ 7. В чл. 16 думите „лицензиране и/или
разрешение“ се заменят с „лицензиране, разрешение и/или регистрация“, а думите „лицензи
и/или разрешения“ се заменят с „лицензи,
разрешения и/или регистрация“.
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§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 3 след думата „маркетинг“ се поставя запетая и се добавя „включително чрез
финансов лизинг“;
б) в т. 4 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
в) в т. 5 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
г) в т. 6 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
д) в т. 7 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
е) в т. 10 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Закупуването чрез финансов лизинг на
активи по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 е допустимо, при условие че ползвателят на помощта
стане собственик на съответния актив не покъсно от датата на подаване до РА на заявката
за окончателно плащане за същия актив.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7, а думите
„ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 5 и 6“.
5. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.
6. Досегашната ал. 11 става ал. 12, а думите
„ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
7. Създават се нови ал. 13, 14, 15, 16 и 17:
„(13) Разходите за строителен надзор като
част от разходите по ал. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи
(по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).
(14) Разходите за предпроектни проучвания
като част от разходите по ал. 11 не могат да
превишават две на сто от допустимите разходи
(по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).
(15) Разходите за консултантски услуги
(с изключение на разходите по изготвяне на
бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти
и лицензи, правни услуги и др., извършени
преди подаването на заявлението, като част от
разходите по ал. 11 не могат да превишават
1,5 на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от
т. 1 до 10 вкл.).
(16) Разходите за консултантски услуги
(с изключение на разходите по изготвяне на
бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти
и лицензи, правни услуги и др., извършени
след подаването на заявлението, като част от
разходите по ал. 11 не могат да превишават
1,5 на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от
т. 1 до 10 вкл.).
(17) Разходите за изготвяне на технически
и работен проект в случаите на строителномонтажни дейности, както и разходите за
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инвеститорски и архитектурен контрол по реализирането им, координиране на строителния
процес до неговото завършване и въвеждането
на обекта в експлоатация, като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават тези
съгласно Наредба № 1 от 2004 г. за определяне
на минимални цени в устройственото планиране
и инвестиционното проектиране.“
8. Досегашната ал. 12 става ал. 18, а думите
„ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
9. Досегашната ал. 13 става ал. 19 и се
изменя така:
„(19) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги
на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един
доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското
дружество (фирмата не се попълва за оферти,
подадени от Националната служба за съвети
в земеделието (НССЗ), срока на валидност на
офертата, датата на издаване на офертата с цел
определяне на основателността на предложените
разходи. В случаите на доставка на машини
офертите трябва да съдържат подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността
на предложените разходи.“
10. Създават се ал. 20, 21 и 22:
„(20) В случаите по ал. 19 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(21) Оферентите по ал. 19 в случаите, когато
са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централния професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се
отнася за НССЗ.
(22) В случаите по ал. 19 кандидатът получава оферти, като изпраща запитване за оферта
по образец съгласно приложение № 6а наймалко до трима оференти. В случаите, когато
кандидатът не е избрал най-ниската оферта,
направеният избор се обосновава писмено.“
11. Досегашната ал. 14 става ал. 23 и се
изменя така:
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„(23) Редът на ал. 19 не се прилага при
закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау,
патентни права и лицензии.“
§ 9. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“.
2. В т. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „с изключение на
финансов лизинг.“
3. Точка 8 се изменя така:
„8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил
условията и реда на чл. 23, ал. 19.“
4. Създават се т. 13, 14, 15 и 16:
„13. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор, в случаите на
финансов лизинг;
14. закупуване на активи по чл. 23, ал. 1, т. 3,
4, 5, 6, 7 и 10 чрез финансов лизинг, когато не
са спазени условията на чл. 23, ал. 2;
15. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създадени условия за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
16. рутинна поддръжка на активи, получили
инвестиционна подкрепа.“
§ 10. В наименованието на раздел VІ се
заличават думите „държавни и“.
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Финансова помощ за преработка и/
или маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от приложение № 1 в
продукти извън приложение № 1 се предоставя
в съответствие с условията и разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. за прилагане на членове
87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ,
L 379, 28.XII.2006 г., и Българско специално
издание: глава 08, том 05) (Регламент (ЕО)
№ 1998/2006).“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „за период“ се добавя „от“.
2. В ал. 3 след думите „източник за“ се
добавя „период от“.
§ 13. Член 27 се отменя.
§ 14. В чл. 28 думите „чл. 31, ал. 3“ се заменят с „чл. 31, ал. 4“.
§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречение второ и трето:
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„Заповедта съдържа началния и крайния
срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния
период на прием. Със заповедта може да бъде
определен и бюджет само за определена допустима дейност.“
2. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции
(ОРА)“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
3. В ал. 3 думата „МЗХ“ се заменя с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции
(ОРА)“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „областната разплащателна
агенция (ОРА)“ се заменят с „областната дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3, 4 и 5 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „три“ се заменя с
„пет“, а думата „подаване“ се заменя с „крайната
дата за съответния период на прием“;
б) създава се т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
лицето по буква „а“, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по
направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен
негов представител или служител не е открит
при извършване на посещението на място, РА
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директора на РА.“
2. Създава се ал. 2:

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

„(2) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 15 работни
дни от подаване на заявлението за подпомагане
длъжностно лице от РА задължително извършва
посещението на място по ал. 1, т. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, а след думите
„10 работни дни от“ се добавя „получаване на“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с „и/
или по“;
б) създава се нова т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 20, който се удостоверява
с акта за нейното създаване и до датата на
вземане на решение за оценка.“
6. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.
(7) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(8) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или ал. 7 кандидатът
може да кандидатства отново с нов проект по
реда на наредбата.“
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикува на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП,
се определят от управителния съвет към управляващия орган на ПРСР.
(5) За всяко заседание на ЕКОП неин член
не участва в заседанието при обсъждане на
конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявлението.
(6) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва
декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 – 4.“
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§ 19. В чл. 33, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 31, ал. 2“ се заменят
с „чл. 31, ал. 3“.
2. В т. 3 думите „чл. 31, ал. 3“ се заменят
с „чл. 31, ал. 4“.
3. В т. 5 след думите „чл. 7, ал. 2“ се добавя
„или надвишават максималния размер съгласно
чл. 7, ал. 3“.
§ 20. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля
наличния бюджет по мярката, определен в
заповедта по чл. 29, ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за
оценка по чл. 31, ал. 3, т. 2 и се одобряват в
низходящ ред до размера, определен в заповедта.“
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „подпомагане“ се
поставя запетая и се добавя „която подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс“.
2. В ал. 4 думите „или държавна помощ по
реда на Регламент (ЕО) № 70/2001“ се заличават.
§ 22. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионална разплащателна агенция (РРА)“ се заменят с „областна
дирекция на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“
(ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 23. В чл. 39, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 24. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 25. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. може да извърши проверка намясто за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, която включва и
проверка за функционална несамостоятелност,
която:
а) се извършва в присъствието на ползвателя,
упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката намясто служителят на РА представя протокола
с резултатите от проверката за подпис на
ползвателя, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
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в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на ползвателя, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката намясто;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е открит при извършване на проверката
намясто, РА уведомява ползвателя, като му
изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката намясто ползвателят може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
3. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на
част от инвестицията при подаване на заявка
за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава
със срока на работа на комисията, който се
удостоверява с акта за нейното създаване от
изпълнителния директор на РА и до датата на
вземане на решение за оценка.“
§ 26. В чл. 47 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ползвателят на помощта е длъжен да
съхранява документацията относно получените
помощи, предоставени по реда на Регламент
(ЕО) № 1998/2006, за срок 10 г., считано от
датата на предоставяне на помощта.“
§ 27. В чл. 48, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 след думите „да използва“ се добавя
„подобрените, реконструираните, изградените
и/или“.
2. В т. 2 думите „продава, дарява, преотстъпва
ползването на“ се заменят с „прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва
правото на ползване върху“.
§ 28. В чл. 53, ал. 1 след думите „§ 1, т. 39“
се добавя „и при спазване на условията“.
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 26 се отменя.
2. Създават се т. 46, 47 и 48:
„46. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).
47. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти
или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел усвояване
на средства над максималния размер на общо
допустимите разходи по мярката.
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48. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.“
§ 30. В § 5 от заключителните разпоредби
се заличават думите „и по реда на Регламент
(ЕО) № 70/2001“.
§ 31. В заглавието на приложение № 2 към
чл. 3, ал. 3 и 4 думите „преди производството“
се заменят с „без производството“.
§ 32. В раздел IV „Показатели за оценка
ефективността и финансовите показатели“ от
приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 „Бизнес план“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието думите „раздел IV“ се
заменят с „раздел X“.
2. Във точки II „Формула за изчисление“ от
полета 1. „Нетна настояща стойност (NVP)“,
3. „Индекс на рентабилност (PI), и 4. „Метод
за изчисление“ думите „I0 – сумата на инвестицията;“ се заменят с „I0 – Сума на инвестицията и прогнозната сума на амортизациите
на придобитите преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане активи;“.
§ 33. Наименованието на приложение № 6
към чл. 23, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 23, ал. 4“.
§ 34. Създава се ново приложение № 6а
към чл. 23, ал. 22:
„Приложение № 6а
към чл. 23, ал. 22
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§ 35. Наименованието на приложение № 8
към чл. 27, ал. 5 и чл. 31, ал. 2, т. 2 се изменя
така: „Приложение № 8 към чл. 31, ал. 3, т. 2“.
§ 36. В приложение № 9 към чл. 30, ал. 1
„Заявление за подпомагане“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Таблица „Информация за предложението“
се изменя така:
„
Информация за предложението
Наименование на кандидата
Подробно наименование на
проекта
За служебно ползване:
Уникален идентификационен номер на проекта
(УИН): …………………………….……………….
“

2. Полето „(попълва се от служител на
ОДФ – ПСМП), идентификационен № на
проекта и дата“ след таблица „Информация за
предложението“ се заличава.
3. Раздел I. „Описание на кандидата“ се
изменя така:
„I. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА
1. Основни данни
Попълва се от кандидата
Пълно наименование на юридическото лице (ЮЛ)/ЕТ

(Дата)
Юридически статут

(Име и адрес на кандидата)

Единен идентификационен код
към Агенцията по вписванията
Седалище: ____________________________ ______________

(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с
тяхната техническа спецификация (в случай че тя е
по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на
тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима
информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното
от Вас дружество, подписана, подпечатана и да
ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис....................................
(печат)
(име на кандидата).“

Адрес на управление:
Град/село: ____________________________
пощенски код:____________________________
област: ____________________________
община: ____________________________
у л и ц а : ____________________________
№:
____________________
телефон: _________________ факс: ____________________
е-mail: ____________________________
интернет страница ____________________________
Обслужваща банка
IBAN: _________________________________________________
BIC код: ____________________________
Име и адрес на банката: ______________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
Управител на ЮЛ:
Име: _________________фамилия: ________________________
презиме: ____________________________
лична карта №: ____________________________, издадена
от: ____________________________на: _____________________
ЕГН: ____________________________
е-mail: ____________________________
Попълва се от упълномощено лице, в случай че документите не се подават лично от кандидата.
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Пълномощно №___________________/ дата: ___________
Име: _________________фамилия: ________________________
презиме: ____________________________
лична карта №: ____________________________, издадена
от: ____________________________ на: ____________________
ЕГН: ____________________________
е-mail: ____________________________
Номер на договора, сключен по реда на На- ………………
редба № 16 от 2001 г., по който не е платено
или отказано да се плати (в случай че има
такъв договор)
Номер на заповедта/номера на заповедите ………………
на министъра на околната среда и водите
за обявяване на местата по националната
екологична мрежа Натура 2000, върху които
се осъществява проектът (в случай че са
включени такива места)

2. Кандидатствам за _________ пореден път за
подпомагане по мярка 123
(Опишете стойността на всяка финансова помощ)

Стойност на първата финансова помощ:
_____________ евро и
уникален идентификационен номер на проекта
(УИН) _____________
Стойност на втората финансова помощ:
_____________ евро и
уникален идентификационен номер на проекта
(УИН) _____________
Общата стойност на финансовата помощ до
момента е: ________________евро
2.1. Подпомаган съм за изпълнение на проект/и
по мярка „Преработка и маркетинг на селскостопански и рибни продукти“ по Програма САПАРД.
да
не
3. Описание на финансовия и оперативния
капацитет на кандидата
(Попълнете съгласно декларация за обстоятелства
по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия)

Представляваното от мен (нас) предприятие1 е:
Независимо предприятие
Предприятие партньор
Свързано предприятие
Представляваното от мен (нас) предприятие за
.................................. финансова година е2:
микромалко
средно
междинно
Средносписъчен брой
на персонала
Цифром:

Годишен Стойност на Печалба*/
оборот
активите
загуба*
(хил. лв.) (хил. лв.)
(хил. лв.)
цифром: цифром:

цифром:

Словом:

словом:

словом:

словом:

Забележка. Данните се определят на годишна
база и се отнасят за последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувани
малки и средни предприятия, чийто финансов
отчет още не е одобрен, данните се определят
според стойността на показателите за текущата
финансова година.
*Отбележете с „+“ печалбата, с „-“ загубата.
“
4. В раздел II „Описание на проектното предложение“ се създава т. 7:
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„7. Обосновка на кандидата при заявяване на
по-високия процент на субсидията при кандидатстване за инвестиции в сгради и оборудване с
цел подобряване на енергийната ефективност на
предприятието.“
5. В таблица „Документи, свързани с допустимостта на кандидата“ т. 1 се изменя така:
„т. 1. Бизнес план (по образец), включително
на електронен носител, и таблиците от бизнес
плана във формат „xls“.“
6. В таблица „Документи, свързани с допустимостта на инвестицията и разходите“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. В случаите по чл. 23, ал. 19 кандидатите
представят най-малко три независими оферти в
оригинал, които съдържат фирмата на търговското
дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата,
дата на издаване на офертата, подпис и печат
на оферента (в случаите на доставка на машини
офертите трябва да съдържат подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността на
предложените разходи) за всяка доставка/услуга,
договорирани с един доставчик/изпълнител на
стойност, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от
доставки/услуги, договорирани с един доставчик/
изпълнител, на обща стойност повече от левовата
равностойност на 15 000 евро. Цената следва да
бъде определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни
средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана
техника. Оферентите – местни лица, следва да са
вписани в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуждестранни лица,
следва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни
и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в
Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или
отделни видове строителни и монтажни работи
от съответната категория съгласно изискванията
на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в
търговския регистър към Агенцията по вписванията
не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при
закупуване на земя, сгради и друга недвижима
собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни
права и лицензии. Офертите се придружават от
направените запитвания за оферти съгласно приложение № 6а. Заверено копие от предварителни
или окончателни договори за услуги, работи,
доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка, модел,
цена в левове или евро и срок. В договорите се
описва ДДС.“;
б) в т. 10 думата „Копия“ се заменя със „Заверени копия“, а след думите „такива разходи“
се добавя „и те не са основани на договор със
съответния изпълнител“;
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в) в т. 17 след думата „кандидатстване“ се добавя
„и да бъде нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд“.
7. В таблица „Документи, свързани с критериите
за оценка“ т. 1 се изменя така:
„1. Копие от регистрационна карта по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
за земеделски производители, които преработват
над 50 на сто собствена суровина, включително
притежаващи над 10 на сто дял от предприятието
на кандидата, или такива, с които кандидатът има
сключени договори за сътрудничество (в случай че
съответните земеделски производители не са подавали заявление по СЕПП или не са регистрирани
в регистъра на НВМС за съответната стопанска
година, към дата на подаване на заявлението за
подпомагане), или копие от документ, доказващ
собственост и/или право на ползване на гори на
собственици и/или ползватели на гори, които
преработват над 50 на сто собствена суровина,
включително притежаващи над 10 на сто дял от
предприятието на кандидата, или такива, с които
кандидатът има сключени договори за сътрудничество.“
8. В таблица „Декларирам, че“ накрая се създава нов ред:
„Предоставеният от мен на електронен носител бизнес план е идентичен с представения на
хартиен носител.“
9. В „Таблица за допустимите разходи“ се създава нова колона 8 със следния текст: „Заявен
процент на субсидията“.

§ 37. В приложение № 10 към чл. 30, ал. 1
„Документи за кандидатстване“ се правят следните изменения:
1. В т. 2, раздел I „Документи, свързани с
допустимостта на кандидата“ в края на изречението се поставя запетая и се добавя „включително на електронен носител и таблиците от
бизнес плана във формат „xls“.
2. В раздел II „Документи, свързани с допустимостта на инвестицията и разходите“ се
правят следните изменения и допълнения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. В случаите по чл. 23, ал. 19 кандидатите
представят най-малко три независими оферти
в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за
оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност
на офертата, дата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента (в случаите на доставка на машини офертите трябва да съдържат
и подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи),
за всяка доставка/услуга, договорирани с един
доставчик/изпълнител, на стойност, по-голяма
от левовата равностойност на 15 000 евро,
както и в случай че тя е част от доставки/
услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата
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равностойност на 15 000 евро. Цената следва
да бъде определена в левове или евро с описан
ДДС. Офертите се придружават от техническа
спецификация в случаите на закупуване на
транспортни средства, машини, оборудване,
съоръжения, включително компютърен софтуер
и специализирана техника. Оферентите – местни лица, следва да са вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централния професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Изискването за вписване в търговския регистър
към Агенцията по вписванията не се отнася за
НССЗ. Оферти не се изискват при закупуване
на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни
права и лицензии. Офертите се придружават
от направените запитвания за оферти съгласно
приложение № 6а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги,
работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията, с определени
марка, модел, цена в левове или евро и срок.
В договорите се описва ДДС.“;
б) в т. 10 думата „Копия“ се заменя със „Заверени копия“, а след думите „такива разходи“
се добавя „и те не са основани на договор със
съответния изпълнител“;
в) в т. 17 след думата „кандидатстване“ се
добавя „и да бъде нотариално заверен и вписан
в Агенцията по вписванията към съответния
районен съд“;
г) създава се нова т. 19:
„19. Заверени копия на предварителни или
окончателни договори за доставки или услуги
на стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро.“
3. В раздел III „Документи, свързани с критериите за оценка“ т. 1 се изменя така:
„1. Копие от регистрационна карта по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за земеделски производители, които
преработват над 50 на сто собствена суровина,
включително притежаващи над 10 на сто дял
от предприятието на кандидата, или такива,
с които кандидатът има сключени договори
за сътрудничество (в случай че съответните
земеделски производители не са подавали заявление по СЕПП или не са регистрирани в
регистъра на НВМС за съответната стопанска
година, към дата на подаване на заявлението за
подпомагане), или копие от документ, доказващ
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собственост и/или право на ползване на гори на
собственици и/или ползватели на гори, които
преработват над 50 на сто собствена суровина,
включително притежаващи над 10 на сто дял
от предприятието на кандидата, или такива, с
които кандидатът има сключени договори за
сътрудничество.“
§ 38. В заглавието на приложение № 12 към
чл. 38, ал. 1 след думата „документи“ се добавя
„към заявката“.
§ 39. В приложение № 13 към чл. 39, ал. 1
„Документи за междинно/окончателно плащане“, раздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 24 думите „чл. 23, ал. 5“ се заменят
с „чл. 23, ал. 6“.
2. Създава се нова т. 32:
„32. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 41. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО)
№ 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за
определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния
директор на РА, издадена след 3 август 2009 г.
и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността
на одобрената финансова помощ по проекта.
§ 42. Съгласно чл. 71, § 1 от Регламент
(EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември
2005 г. относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
(ОВ, L 277, 21.Х.2005 г., и Българско специално
издание: глава 03, том 66) финансовата помощ
за проекти по чл. 6, ал. 2 за микро-, малки и
средни предприятия е в размер 50 на сто от
общите допустими разходи, а за междинни
предприятия е в размер 25 на сто от общите
допустими разходи по проекта за инвестиции
по чл. 6, ал. 2, подадени преди 3 август 2009 г.
§ 43. Съгласно чл. 71, § 1 от Регламент
(EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември
2005 г. относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
(ОВ, L 277, 21.Х.2005 г., и Българско специално
издание: глава 03, том 66) минималната помощ
по чл. 26 за проекти по чл. 6, ал. 4 за микро-,
малки и средни предприятия е в размер 50 на
сто от общите допустими разходи по проекта,
а за междинни предприятия е в размер 25 на
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сто от общите допустими разходи по проекта
за инвестиции по чл. 6, ал. 4, подадени преди
3 август 2009 г.
§ 44. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 2 по отношение на чл. 5, ал. 3,
§ 8, т. 8.
§ 45. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони(ОВ, L 368 от
23.XII.2006), § 2 по отношение на чл. 5, ал. 2
и § 4 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 8 юли 2008 г., за които
няма сключени договори за подпомагане.
Министър: М. Найденов
4085

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „Национален институт за паметниците на културата (НИПК)“ се
заменят с „Национален институт за недвижимо
културно наследство (НИНКН)“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на проекти, включващи
строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени
преди посещението на място по чл. 28, ал. 2, с
изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 5.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката.“
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) Максималният размер на финансовата
помощ не трябва да надвишава размера по
ал. 1 и 2 за кандидатите и/или ползвателите
юридически лица с нестопанска цел, които са
предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП).“
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§ 4. В чл. 12, ал. 7 думите „се обезсилва“ се
заменят със „се връща на издателя“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „подобряване“ се заменя
с „възстановяване“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Не се предоставя финансова помощ за
строителство, реконструкция и/или рехабилитация на канализационни системи и съоръжения,
които не отговарят на изискванията на чл. 127
от Закона за водите.“
§ 6. В чл. 21, ал. 3 думите „лицензиране
и/или разрешение“ се заменят с „лицензиране, разрешение и/или регистрация“, а думите
„лицензи/разрешения“ се заменят с „лицензи,
разрешения и/или регистрация“.
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 2 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
б) в т. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
в) в т. 4 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
г) в т. 5 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „както и разходи
за изработване на информационна табела или
билборд“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Закупуването чрез финансов лизинг на
активи по ал. 1, т. 2, 3 и 4 е допустимо при
условие, че ползвателят на помощта стане
собственик на съответния актив не по-късно
от датата на подаване до РА на заявката за
окончателно плащане.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел определяне
на основателността на предложените разходи.
В случаите на доставка на машини офертите
трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността
на предложените разходи.“
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услу-
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ги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени от
един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една
независима оферта в оригинал, която съдържа
фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, с цел
съпоставяне с референтните цени и определяне
на основателността на предложените разходи.
В случаите на доставка на машини офертите
трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на основателността на
предложените разходи. Кандидатът представя
и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/
доставчици.“
6. Създават се нови ал. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
„(6) В случаите по ал. 4 и 5 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(7) Оферентите по ал. 4 и 5 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(8) В случаите по ал. 4 и 5 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно
приложение № 3а. В случаите по ал. 4, когато
кандидатът не е избрал най-ниската оферта,
направеният избор се обосновава писмено.
(9) Списък с разходите по ал. 5, за които
са определени референтни цени, се публикува
на електронната страница на РА.
(10) Редът на ал. 4, 5 и 6 не се прилага за
кандидати, които са възложители по чл. 7,
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.
(11) За предварителни разходи по ал. 1, т. 5,
извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които са
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при подаване на
заявлението за подпомагане представят копие
на всички документи от проведената съгласно
изискванията на ЗОП или НВМОП процедура
за избор на изпълнител/и.
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(12) В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността на разхода
се преценява чрез съпоставяне с референтни
цени или от оценяваща комисия, съставена
по реда на ал. 6, за разходите, за които няма
определени референтни цени.“
7. Досегашната ал. 4 става ал. 13.
8. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „лизинг“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на финансов лизинг“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил
условията и реда на чл. 23, ал. 4 и 5 или не е
спазен ЗОП/НВМОП.“
4. Създават се т. 13, 14 и 15:
„13. лихви и комисионни, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор в случаите на
финансов лизинг;
14. закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане (включително и
компютърен софтуер, специализирана техника,
книги, аудио- и видеоматериали) и превозни
средства чрез финансов лизинг, когато не са
спазени условията на чл. 23, ал. 2;
15. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създадени условия за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.“
§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „електронните страници
на Министерството на земеделието и храните
(МЗХ)“ се заменят с „електронните страници
на ПРСР“, а думите „областните разплащателни
агенции (ОРА)“ се заменят с „областните дирекции на фонда – отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 3 думата „МЗХ“ се заменя с „ПРСР“,
а думата „ОРА“ се заменя с „ОДФ – ПСМП“.
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3 и 4 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
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§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „четири“ се
заменя с „пет“;
б) създава се нова т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение намясто за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението намясто се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението намясто служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението намясто;
г) в случай че кандидатът, упълномощен
негов представител или служител не е открит
при извършване на посещението намясто, РА
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за посещението намясто кандидатът може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни
дни от подаване на заявлението за подпомагане
длъжностно лице от РА задължително извършва
посещението намясто по ал. 1, т. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 3“, а след думите
„10 работни дни от“ се добавят „получаване на“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с „и/
или по“;
б) създава се нова т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 6, който се удостоверява
с акта за нейното създаване, и до датата на
вземане на решение за оценка.“
6. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.
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(7) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(8) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или 7 кандидатът може
да кандидатства отново с нов проект по реда
на наредбата.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 13. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 28, ал. 2“ се заменят
с „чл. 28, ал. 3“.
2. В т. 3 думите „чл. 28, ал. 3“ се заменят
с „чл. 28, ал. 4“.
3. В т. 5 след думите „чл. 8, ал. 1“ се добавят
„или надхвърли максималния размер в случаите
по чл. 9, ал. 3“.
§ 14. В чл. 32, ал. 1 след думата „подпомагане“ се поставя запетая и се добавя „която
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 15. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалните разплащателни агенции (РРА)“ се заменят с „областните
дирекции на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“
(ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 16. В чл. 36, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 17. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
2. В ал. 3 се създава нова т. 3:
„3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на
част от инвестицията при подаване на заявка
за плащане, той се удължава със срока на
работа на комисията, който се удостоверява с
акта за нейното създаване от изпълнителния
директор на РА и до датата на вземане на
решение за оценка.“
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3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
ползвателя, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации.“
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Копие от протокола по ал. 5 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката намясто.
(7) В срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката намясто ползвателят може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
§ 19. В чл. 41 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Ползватели на помощта, които са възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответните
процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора
за отпускане на финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и
за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 5, за които при
подаване на заявлението за подпомагане
представя заверено от възложителя копие от
документацията от проведената процедура по
ЗОП или НВМОП.
(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедурите за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
Европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.)
и утвърдени от изпълнителния директор на РА
процедури за предварителен и/или последващ
контрол.“
§ 20. Член 42 се отменя.
§ 21. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 32 се изменя така:
„32. „Уязвими групи от населението“ са
лица, ненавършили 25 години, или лица до две
години след завършване на редовна форма на
обучение във висше училище; лица, които в
продължение на две години не са упражнявали
трудова дейност и не са посещавали образователни институции от системата на народната
просвета или висши училища по семейни
причини; самотни хора, придобили право на
пенсия; безработни без втора професионална
квалификация; безработни на възраст над 50
години; продължително безработни; хора с
увреждания.“
2. Създават се нови т. 33, 34, 35 и 36:
„33. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
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от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).
34. „Референтни цени“ са цени, ползвани от
РА за сравнение при определяне основателността
на разхода за различни инвестиции.
35. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти
или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел усвояване
на средства над максималния размер на общо
допустимите разходи по мярката.
36. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.“
§ 22. В § 20 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 11 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2“.
2. В т. 1 след думите „на същите“ се добавя
„кандидати“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. Заявления за подпомагане, подадени в
следващ период за прием от кандидати със
сключен/и договор/и по предходен/и период/и
за прием, се отхвърлят.“
§ 23. Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1,
т. 2 се изменя така:

ВЕСТНИК
1

2
2

3

С Т Р. 6 1
3
БЕЛИЦА

ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ

4
с. Бабяк

5
02107

с. Горно
Краище
с. Гълъбово

77596
15638

с. Дагоново

20064

с. Златарица

14521

с. Кузьово

40453

с. Лютово

44762

с. Орцево

53998

с. Палатик

59330

с. Черешово

80649

с. Баничан

2600

с. Борово

05606

с. Буково

07003

с. Господинци
с. Делчево

17347
20585

с. Добротино
с. Драгостин
с. Корница

23460

с. Лъжница

44416

с. Средна

68391

с. Балдево

2381

с. Г. Дряново
с. Д. Дряново
с. Ковачевица
с. Крушево

16763

40138

с. Лещен

43606

Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони

с. Марчево

47408

№
по
ред

Област

с. Огняново

53326

с. Ореше

53727

с. Осиково

54184

1

2

с. Скребатно
с. Хвостяне

66874
77222

с. Влахи

11569
16136
22068

54537

4

ГЪРМЕН

„Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1, т. 2

Име на
Име на
ЕКАТТЕ
общината населеното на насеот селскимясто
леното
те райони
място
(общо 231)
3
4
5

БЛАГОЕВГРАД
1

БАНСКО

с. Гостун

17381

с. Кремен

39614

с. Места

47857

с. Обидим

53059

с. Осеново

54136

с. Горна
Брезница
с. Долна
Градешница
с. Езерец

76090

с. Ощава

с. Филипово

5

КРЕСНА

21680

38666

22616
37472

27098

С Т Р.
1

62

ДЪРЖАВЕН
2

6

3

ПЕТРИЧ

ВЕСТНИК

4
с. Сливница

5
67369

с. Стара
Кресна
с. Баскалци

39699

с. Беласица

3294

с. Богородица
с. Боровичене
с. Вишлене

66322

с. Волно

12036

с. Габрене

14091

с. Гега

14581

с. Генерал
Тодоров
с. Горчево

58390

с. Гюргево

18472

с. Долене

21885

с. Долна
Крушица
с. Долна
Рибница
с. Долно
Спанчево
с. Драгуш

22143

23488

с. Дрангово

23563

с. Дреновица
с. Дреново

23683

с. Занога

30315

с. Зойчене

31317

с. Иваново

32086

с. Кавракирово
с. Камена

35081
35688

с. Капатово

36083

с. Бождово

4933

с. Кладенци

37143

11168

с. Ключ

37349

с. Виногради
с. Вихрен

11315

с. Кромидово
с. Крънджилица
с. Кукурахцево
с. Кулата

39935

с. Враня

12200

40302

с. Вълково

12471

40508

с. Голем
Цалим
с. Голешово

15549

с. Марикостиново
с. Марино
поле
с. Мендово

1

2

БРОЙ 37
3

2806

Ф

5596
11358

17302

4
с. Ново Кономлади
с. Право
бърдо
с. Рибник

5
52091
58061
62623

с. Рупите

49312

с. Ръждак

63542

с. Самуилова крепост
с. Самуилово
с. Скрът

65288

с. Старчево

69119

с. Струмешница
с. Тонско
дабе
с. Тополница
с. Чуричени

69941

65293
66901

72672
72744
81791

22246

с. Чучулигово
с. Яворница

87134

22842

с. Яково

87312

с. Годлево

15326

с. Горно
Драглище
с. Добърско

16754

с. Долно
Драглище
с. Елешница
САНДАН- �гр. Мелник
СКИ
с. Белевехчево
с. Бельово

22602

7

23697

40539
47189
47247
47799

с. Митино

48458

с. Михнево

48578

8

РАЗЛОГ

81832

21748

27293
47754
3335
3784

15583

с. Горна Сушица
с. Горно
Спанчево
с. Дамяница

16403

с. Дебрене

20345

с. Джигурово

20780

16969
20105

БРОЙ 37
1

2

9

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Долени

5
21909

с. Златолист

31139

с. Зорница

20910

с. Калиманци
с. Катунци

35362

ВЕСТНИК
4
с. Ваклиново
с. Годешево

5
10046

с. Долен

21868

с. Жижево

29372

36693

с. Крибул

39726

с. Кашина

36734

с. Осина

54225

с. Ковачево

37486

с. Туховища

73519

с. Кръстилци
с. Кърналово
с. Ладарево

40378

с. Фъргово

76203

с. Брестово

6522

40926

1

10

43030

2

С Т Р. 6 3
3

СИМИТЛИ

15312

с. Горно
Осеново
с. Градево

16870

с. Докатичево
с. Долно
Осеново
с. Железница
с. Мечкул

21837

48012

с. Полена

57162

с. Полето

57203

с. Ракитна

61978

17405

с. Ласкарево
с. Лебница

43150

с. Левуново

43243

с. Лехово

43503

с. Лешница

43565

с. Лиляново

43699

с. Лозеница

44121

с. Любовище
с. Любовка

44625
44639

с. Сенокос

66247

с. Малки
Цалим
с. Ново
Делчево
с. Ново Ходжово
с. Петрово

46526

с. Сухо
стрел
с. Сушица

70370

с. Тросково

73184

с. Черниче

81013

43181

52074
52307
56174

с. Пиперица

56352

с. Пирин

56410

с. Плоски

56839

с. Поленица

57176

с. Рожен

62918

с. Склаве

66785

с. Спатово

68223

с. Стожа

69290

с. Струма

69938

с. Сугарево

70189

с. Хотово

11

СТРУМЯ- с. Велющец
НИ
с. Вракуповица
с. Гореме
с. Горна
Крушица
с. Горна
Рибница
с. Добри
лаки
с. Драката

22753
29146

35105

10608
12142
16033
16273
16362
21467
23532

32665

77361

с. Игралище
с. Илинденци
с. Каменица

с. Храсна

77414

с. Клепало

37191

с. Хърсово

77565

с. Колибите

38056

с. Черешница
с. Яново

80618

с. Кърпелево
с. Никудин

40957

с. Палат

55227

САТОВЧА с. Боголин

87446
4707

32322

35818

51737

С Т Р.
1

64

ДЪРЖАВЕН
2

12

3

4
с. Раздол

5
61772

1

с. Седелец

65930

15

гр. Струмяни
с. Цапарево

69969

ХАДЖИ- с. Беслен
ДИМОВО
с. Блатска
с. Гайтаниново
с. Илинден
с. Копривлен
с. Лъки

13

3

4
с. Чукарка

КАМЕНО с. Винарско

5
81640
11096

с. Вратица

12245

с. Желязово

29249

с. Константиново
с. Кръстина

52279
40381

с. Ливада

43623
57337

44464

с. Полски
извор
с. Русокастро
с. Свобода

51860

с. Трояново

73211
73388

10625

78046
3976
4399
14341
32648
38532

63478
65783

55467

с. Петрелик

56109

с. Садово

65108

с. Тръстиково
с. Черни
връх
с. Аспарухово
с. Венец

с. Теплен

72268

с. Глумче

15182

с. Тешово

72374

с. Деветак

20417

с. Деветинци
с. Детелина

20448

с. Добриново
с. Драганци

21508

с. Драгово

23306

с. Екз. Антимово
с. Житосвят

27169
29492

с. Зимен

30853

ЯКОРУДА с. Аврамово

52101

59
3561
7822

16

КАРНОБАТ

80916
775

2765

с. Конарско

38220

с. Смолево

32603

с. Черна
Места
с. Юруково

81850

с. Дрянковец
с. Зетьово

23889

с. Козаре

37650

30805

с. Крушово

40230

с. Караново

36381
44817

с. Малка
поляна
с. Мъглен

46440

с. Крумово
Градище
с. Кликач

40021

с. Лясково

51202

с. Пещерско

56321

с. Невестино
с. Огнен

с. Пирне

56438

с. Раклица

62027

с. Поляново

57426

65351

с. Раклиново
с. Съдиево

62013

с. Сан Стефано
с. Сигмен

66408

70473

с. Смолник

72080

с. Тополица

72727

с. Соколово

67920

с. Черна могила
с. Черноград

80813

с. Сърнево

70576

с. Хаджиите

77089

с. Черково

80755

86101

БУРГАС
АЙТОС

2

БРОЙ 37

с. Нова
Ловча
с. Ново
Лески
с. Парил

с. Бел камен
с. Бунцево

14

ВЕСТНИК

49477

81102

23176

37201

53312

БРОЙ 37
1

17

18

2

ДЪРЖАВЕН
3

МАЛКО
ТЪРНОВО

4
с. Церковски
с. Близнак

20

1

2

С Т Р. 6 5
3

4412

с. Бръшлян

6687

с. Бяла вода

7627

21

РУЕН

4
с. Н. Паничарево
с. Писменово
с. Ясна поляна
с. Билка

5
52129

с. Вишна

11363

с. Вресово

12303
21333

56513
87655
4056

с. Визица

11051

с. Граматиково
с. Евренозово
с. Заберново

17693

30020

с. Добра поляна
с. Добромир

с. Звездец

30483

с. Дропла

23755

с. Калово

35451

с. Дъскотна

24699

с. Младежко
с. Сливарово
с. Стоилово

48667

с. Дюля

24757

с. Заимчево

30234

с. Зайчар

30243

с. Звезда

30435

НЕСЕБЪР гр. Оризаре

53822

с. Каменяк

35955

с. Каравельово
с. Китка

36213
37054

с. Листец

43880

с. Мрежичко
с. Подгорец

49254

с. Преображенци
с. Припек

51055
46930

с. Просеник

58640

с. Разбойна

61666

с. Речица

62548

с. Рожден

62904

с. Рудина

63166

с. Рупча

63375

с. Ръжица

63598

с. Сини рид

80296

с. Скалак

66706

с. Снежа

67725

с. Баня

19

5
78416

ВЕСТНИК

27022

67307
69328

2703

с. Гюльовца

18469

с. Емона

27454

с. Козница

37825

с. Кошарица

39164

с. Паницово

55350

с. Приселци

58431

с. Раковсково
с. Тънково

62102

ПОМОРИЕ с. Александрово
с. Бата

73571
271
2810

с. Белодол

27440

с. Габерово

14057

с. Горица

16064

с. Гълъбец

18229

с. Дъбник

24253

с. Каменар

35691

с. Козичино

37753

с. Косовец

38769

с. Лъка

44425

с. Медово

47651

с. Порой

57790

с. Страцин

69746

ПРИМОР- с. Веселие
СКО
с. Китен

10731
37023

21614

15967

с. Снягово

67767

с. Соколец

67876

с. Средна
махала
с. Струя

68401
69990

с. Топчийско
с. Трънак

72864

с. Череша

80563

73287

С Т Р.
1

22

23

66

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Шиварово
с. Ябълчево

5
83154

с. Ясеново

1

2

БРОЙ 37
4
с. Светлина

5
65560
66585

87638

с. Синьо
Камене
с. Сливово

63015

с. Суходол

70322

с. Вършило

12975

с. Тракийци

72967

с. Габър

14249

с. Факия

76039

с. Зидарово

30822

с. Извор

32367

с. Индже
войвода
с. Крушевец

32737
40124

с. Присад

58400

с. Равадиново
с. Равна
гора
с. Росен

61042

СОЗОПОЛ с. Атия

СРЕДЕЦ

ВЕСТНИК
3

87093

24

СУНГУРЛАРЕ

61114

67413

с. Бероново

3959

с. Босилково
с. Ведрово

5726
10313

с. Везенково
с. Велислав

10327
76056

с. Грозден

17909

с. Дъбовица

83137

63029

с. Есен

27615

с. Белеврен

3349

с. Чубра

81582

с. Белила

3455

с. Славянци

67115

с. Бистрец

4176

с. Терзийско

72299

с. Богданово
с. Варовник

4621

с. Черница

81006

10166

с. Лозарево

44029

с. Вълчаново
с. Голямо
Буково
с. Горно
Ябълково
с. Гранитец

72059

с. Климаш

37215

с. Костен

38889

с. Вълчин

12591

с. Завет

30051

17720

с. Камчия

36004

с. Граничар

17779

с. Манолич

47096

с. Долно
Ябълково
с. Драка

22914

с. Подвис

56959

23529

с. Прилеп

58325

с. Драчево

23604

с. Пчелин

58857

с. Дюлево

24712

с. Садово

65111

с. Загорци

30168

с. Скала

66682

с. Зорница

31379

70514

с. Кирово

36938

с. Кубадин

40419

с. Малина

46348

с. Съединение
с. Бродилово
с. Българи

с. Момина
църква
с. Орлинци

29221

с. Велика

10361

с. Изгрев

32514

53984
58712

с. Пънчево

59015

с. Кондолово
с. Кости

38251

с. Проход

38947

с. Радойново
с. Росеново

61563

с. Резово

62459

с. Фазаново

76025

15816
17035

63055

25

ЦАРЕВО

Варна

6553
7291

БРОЙ 37
1
26

27

28

2

ДЪРЖАВЕН
3
АВРЕН

АКСА
КОВО

БЕЛО
СЛАВ

4
с. Аврен

5

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 6 7
3

84

с. Бенковски
с. Близнаци

3811
4426

с. Болярци

5311

с. Добри
дол
с. Дъбравино
с. Здравец

21419

29

БЯЛА

24400
30627

с. Казашка
река
с. Китка

37068

с. Круша

40066

с. Приселци

58445

с. Равна
гора
с. Садово

61128
65125

с. Синдел

66490

с. Тръстиково
с. Царевци

73393
70220

с. Юнак

86057

с. Ботево

5829

с. Водица

11702

с. Въглен

12406

с. Г. Кантарджиево
с. Добро
глед
с. Долище

30

4
с. Страшимирово
с. Горица

5
69763

с. Господиново
с. Дюлино

17323
24739

с. Попович

57635

с. Самотино

65259

ВЕТРИНО с. Ветрино

10865

с. Габърница
с. Доброплодно
с. Млада
гвардия
с. Момчилово
с. Невша

14252

35208

с. Неофит
Рилски
с. Средно
село
с. Ягнило
31

16078

ВЪЛЧИ
ДОЛ

21645
48653
49000
51233
51487
68480
87206

с. Бояна

5978

с. Брестак

6416

14667

14653

с. Войводино
с. Г. Киселово
с. Г. Колево

21587

с. Добротич

21717

21988

11836

14670

с. Есеница

27629

с. Звънец

30555

с. Изворник

32442

с. Искър

32860

с. Калоян

35506

с. Караманите
с. Кракра

36302

47874
48524

с. Засмяно

30363

с. Зорница

31334

с. Изворско

32490

с. Кичево

37099

с. Климентово
с. Крумово

37246

с. Куманово

40590

с. Л. Каравелово
с. Новаково

44519

с. Метличина
с. Михалич

51826

с. Оборище

53093

с. Орешак

53691

61265

с. Осеново

54145

с. Припек

58373

с. Радан
войвода
с. Стефан
Караджа
с. Страхил

69701

с. Радево

61306

с. Червенци

80529

с. Слънчево

67489

с. Щипско

84022

с. Яребична

87518

с. Кипра

36868

с. Разделна

61741

с. Падина

55110

39983

32

ДЕВНЯ

39373

69170

С Т Р.
1
33

34

35

68

ДЪРЖАВЕН
2

3
4
ДОЛНИ
с. Булаир
ЧИФЛИК
с. Бърдарево
с. Венелин

ДЪЛГОПОЛ

ПРОВАДИЯ

5

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 37

2

3

7034
7394
10611

с. Голица

15597

с. Горен чифлик
с. Детелина

16050
20701

с. Кривини

39801

с. Нова
Шипка
с. Ново
Оряхово
с. Солник

51963

68028

с. Рудник

63197

с. Шкорпиловци
с. Юнец

83404

52115

86088

с. Аспарухово
с. Арковна

00624

с. Боряна

05699

с. Величково
с. Камен
дял
с. Комунари

10495

с. Красимир

39551

с. Лопушна

44294

с. Партизани
с. Поляците

55470

с. Сава

65019

с. Сладка
вода
с. Рояк

67129

36

СУВО
РОВО

00789

4
с. Неново

5
51456

с. Овчага

53182

с. Петров
дол
с. Равна

56143
61073

с. Славейково
с. Снежина

66963

с. Староселец
с. Тутраканци
с. Храброво

69020

с. Чайка

80073

с. Черковна

80710

с. Черноок

81195

с. Баново

67739

73506
77387

2662

с. Дръндар

23858

с. Изгрев

32528

с. Калиманци
с. Левски

35376
43222

с. Николаевка
с. Просечен

58654

с. Чернево

80861

с. Аплаци

521

с. Багалевци
с. Бадевци

2110
2169

с. Баевци

2191

с. Баждари

2213

63135

с. Балуци

2498

с. Блъсково

4457

с. Беброво

3054

с. Бозвелийско
с. Бързица

5102

с. Бейковци

3232

с. Берковци

3945

с. Блъсковци
с. Богданско
с. Бойковци

4460

с. Босевци

5709

с. Брезово

06344

35777
38162

57457

7507

с. Венчан

10663

с. Градинарово
с. Добрина

17508
21484

с. Житница

29458

с. Златина

31005

с. Китен

37037

с. Комарево

51584

Велико Търново
37

ЕЛЕНА

4652
5164

38114

с. Бръчковци
с. Буйновци

6662
6896

с. Кривня

39829

с. Бялковци

7805

с. Манастир

46975

с. Валето

10063

БРОЙ 37
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Велковци

5
10522

с. Велювци

10598

с. Веселина
с. Високовци
с. Вълчовци

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 6 9
3

4
с. Киревци

5
36871
37616

10745

с. Кожлювци
с. Козя река

37842

11274

с. Колари

37976

12615

38337
38738

с. Вързилковци
с. Габрака

12855

с. Константин
с. Косевци

14088

с. Костел

38861

с. Ганев дол

14430

с. Котуци

39075

с. Глоговец

15120

39880

с. Големани

15391

40035

с. Горни
край
с. Горни
Танчевци
с. Горска

16568

с. Крилювци
с. Крумчевци
с. Лазарци

16626

с. Лесиче

43342

17083

с. Майско

46125

с. Граматици
с. Гърдевци

17703

47158

с. Давери

20027

с. Марафелци
с. Мариновци
с. Марян

с. Дайновци

20081

с. Дебели
рът
с. Добревци

20268

с. Долни
Марян
с. Долни
Танчевци
с. Донковци

22455

с. Драгановци
с. Драганосковци
с. Драгийци

18335

21364

22513
22976
23131
23162
23220

с. Драгневци
с. Дрента

23265

с. Дуковци

24027

с. Дърлевци

24654

с. Зеленик

30721

с. Иванивановци
с. Игнатовци
с. Илаков
рът
с. Илиювци

32055

23710

32305
32593
32682

с. Каменари

35729

с. Кантари

36052

с. Караиванци
с. Карандили

36275
36378

с. Махалници
с. Мийковци
с. Миневци

43061

47227
47425
47487
48057
48283

с. Мирчовци
с. Мъртвината
с. Недялковци
с. Нешевци

48430

с. Николовци
с. Николчовци
с. Ничовци

51696

49583
51367
51531

51706
51771

с. Нюшковци
с. Палици

52386

с. Папратлива
с. Пейковци

55442

55261

55693

с. Петковци

56011

с. Попрусевци
с. Попска

57738

с. Радовци

61515

с. Райновци

61892

с. Ралиновци
с. Раювци

62133
62325

с. Ребревци

62360

57741

С Т Р.
1

70

ДЪРЖАВЕН
2

3

ЗЛАТА
РИЦА

5
35273

68429
69393

с. Равново

61217

69540

с. Разсоха

61830

с. Резач

62431

с. Рекичка

62476

с. Родина

62877

с. Росно

63118
67395
68494

5
63495

с. Светославци
с. Средни
колиби
с. Стойчевци
с. Стояновци
с. Султани

65632

1

2

БРОЙ 37
4
с. Калайджии
с. Новогорци
с. Овощна

4
с. Руховци

3

70216

52057
53165

с. Събковци

70439

с. Титевци

72446

с. Тодювци

72607

с. Томбето

72641

с. Топузи

72847

с. Трънковци
с. Тумбевци

73331

с. Сливовица
с. Средно
село
с. Чешма

73448

с. Чистово

81428

73568

с. Чуката

81668

с. Добри
дял
с. Драгижево
с. Козаревец

21453

37664

с. Мерданя

47826

с. Тънки
рът
с. Търкашени
с. Угорялковци
с. Харваловци
с. Хрис
товци
с. Хъневци

38

ВЕСТНИК

73634

39

75040
77178
77445

40

77534

с. Цвеклювци
с. Чавдарци

78269
80042

с. Чакали

80100

с. Червенковци
с. Черни
дял
с. Шиливери
с. Шилковци
с. Шубеци

80515

ЛЯСКОВЕЦ

П А В Л И - с. Батак
КЕНИ
с. Бутово
с. Вишовград
с. Върбовка

81339

23217

2823
7123
11380
12783

с. Горна Липница
с. Димча

16290

22160

83168

с. Долна
Липница
с. Дъскот

24685

83171

с. Караисен

36289

83452

с. Лесичери

43356

с. Яковци

87326

с. Михалци

48550

с. Горна Хаджийска
с. Горско
ново село
с. Горско
Писарево
с. Дедина

16417

с. Мусина

49429

с. Недан

51295

с. Паскалевец
с. Патреш

55508

20506

с. Росица

63080

с. Дединци

20514

с. Сломер

67475

с. Делова
махала
с. Долно
Шивачево
с. Дуровци

20571

с. Дълги
припек

80978

17213
17227

21138

55573

68708

24126

с. Стамболово
ПОЛСКИ с. ВързуТРЪМБЕШ лица
с. Иванча

24548

с. Каранци

36405

22890

41

12869
32175

БРОЙ 37
1

42

43

2

ДЪРЖАВЕН
3

СТРА
ЖИЦА

СУХИНДОЛ

4
с. Климентово
с. Куцина

5
41246

с. Масларево
с. Обединение
с. Орловец

47439

53905

с. Павел

55018

с. Петко
Каравелово
с. Полски
Сеновец
с. Раданово

65471

40782

ВЕСТНИК
1
44

2
Видин

С Т Р. 7 1
3

БЕЛОс. Боровица
ГРАДЧИК
с. Вещица

53014

57340
61279

с. Стефан
Стамболово
с. Страхилово
с. Асеново

69732

с. Балканци

2470

с. Благоево

4282

с. Бряговица
с. Виноград

6731

4

17467

730

11140

5
5582
10937

с. Върба

12632

с. Гранитово
с. Граничак

17734

с. Дъбравка

24431

с. Крачимир
с. Ошане

39606

с. Праужда

58092

с. Пролазница
с. Рабиша

58582

с. Раяновци

62339

с. Салаш

65173

с. Сливовник
с. Стакевци

67400

17765

54517

61011

68655

с. Струиндол
с. Чифлик

69910

с. Бойница

5195

с. Бориловец
с. Градсковски колиби
с. Каниц

5428

81459

с. Владислав
с. Водно

11466

с. Горски
Сеновец
с. Железарци
с. Кавлак

17155
29091

с. Камен

35657

с. Кесарево

36782

c. Лозен

44046

c. Любенци

44567

с. Мирово

48341

с. Николаево
с. Нова
Върбовка
с. Ново градище
с. Сушица

51593

с. Връв

12317

52060

с. Гъмзово

18304

70408

с. Делейна

20568

с. Теменуга

72237

с. Калина

35384

с. Царски
извор
с. Бяла река

80203

с. Косово

38772

с. Куделин

40441

17192

с. Ракитница
с. Тияновци

63700

с. Горско
Калугерово
с. Горско
Косово
с. Коевци
с. Красно
градище

11750

45

35078

46

51799

7661

17208
37561
39582

47

БОЙНИЦА

17614
36049

с. Периловец
с. Раброво

55868

с. Халовски
колиби
с. Шипикова махала
с. Шишенци

77133

БРЕГОВО с. Балей

ГРАМАДА с. Бояново
с. Бранковци
с. Водна

61039

83185
83329
2395

72518
5997
6121
11720

С Т Р.
1

48

49

50

72

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Медешевци
с. Милчина
лъка
с. Срацимирово
с. Тошевци

ДИМОВО с. Бела

КУЛА

5
47583

1

2

БРОЙ 37
3

48266
68268
72919
3263

с. Владиченци
с. Воднянци

11497

с. Върбовчец
с. Димово

12824

с. Дълго
поле
с. Държаница
с. Извор

24579
24640

с. Карбинци

36440

с. Кладоруб

37188

с. Костичовци
с. Лагошевци
с. Мали
Дреновец
с. Медовница
с. Орешец

38995

46320

с. Орешец

14489

с. Острокапци
с. Септемврийци
с. Скомля

54434

66843

с. Шипот

83239

с. Яньовец

87477

с. Ярловица

87549

с. Големаново
с. Извор
махала
с. Коста
Перчево
с. Полетковци
с. Старопатица
с. Тополовец
с. ЦарПетрово
с. Чичил

15415

МАКРЕШ с. Вълчек

ВЕСТНИК

51

НОВО
СЕЛО

11778

21097
52

РУЖИНЦИ

43027

47648
53758
53

66278

38858

72775

12557

с. Киреево

36885

с. Макреш

46245

62044

с. Толовица

72638

с. Цар
Шишманово
с. Винарово

83363

с. Неговановци
с. Ново
село
с. Флорентин
с. Ясен

51264

с. Бело поле

11079

52180
76145
87583
3678
18486

с. Динково

21193

с. Дражинци
с. Дреновец

23515
23672

с. Плешивец
с. Роглец

56753
62791

с. Ружинци

63255

с. Тополовец
с. Черно
поле
ЧУПРЕНЕ с. Бостаните
с. Върбово
с. Горни
Лом
с. Долни
Лом
с. Протопопинци
с. Репляна

73924
81247
5788
12797
16571
22424
58671
62493
68518
73612
81757

Враца
54

69002

81503

с. Раковица

с. Средогрив
с. Търговище
с. Чупрене

32439

78224

5
56980

с. Гюргич

32370

57193

4
с. Подгоре

55

БОРОВАН с. Добролево
с. Нивянин

21600
51559

с. Сираково

66617

БЯЛА
с. Алтимир
СЛАТИНА
с. Буковец

401

с. Бърдарски геран
с. Бъркачево
с. Враняк

6968
7418
7538
12214

БРОЙ 37
1

56
57

58

2

ДЪРЖАВЕН
3

КОЗЛОДУЙ
КРИВОДОЛ

МЕЗДРА

4
с. Върбица

5
12749

с. Габаре

14012

с. Драшан

23618

с. Комарево

38128

с. Соколаре

67845

с. Тлачене

72521

с. Търнак

73660

с. Крива
бара
с. Баурене

39730

с. Ботуня

5894

с. Галатин

ВЕСТНИК
4
с. Ослен
Криводол
с. Очиндол

5
54256

с. Ребърково
с. Руска
Бела
с. Старо
село
с. Типченица
с. Цаконица

62390

69050

с. Царевец

78135
11853

14390

с. Войводово
с. Липница

43774

с. Главаци

15014

с. Сараево

65396

с. Големо
Бабино
с. Градешница
с. Добруша

15494

с. Краводер

39236

с. Лесура

43462

с. Осен

54064

с. Пудрия

58788

с. Ракево

61933

с. Уровене

75143

с. Фурен

76193

2

3

2912

17453

59

МИЗИЯ

с. Софрониево
ОРЯХОВО с. Галово

60

с. Горни
Вадин
с. Долни
Вадин
с. Лесковец

21734

с. Боденец

4827

с. Брусен

6598

с. Върбешница
с. Горна Бешовица
с. Горна
Кремена
с. Долна
Кремена
с. Дърманци
с. Елисейна

1

С Т Р. 7 3

61

РОМАН

12704
16122
16256
22126
24668
27317

с. Злидол

31190

с. Игнатица

32281

с. Кален

35314

с. Крапец

39483

с. Крета

39709

с. Лик

43654

62

ХАЙРЕДИН

54506

63450

72432
78015

68148
14427
16451
22321
43400

с. Долна
Бешовица
с. Камено
поле
с. Караш

22023

с. Кунино

40645

с. Курново

40693

с. Марково
равнище
с. Радовене

47322

с. Синьо
бърдо
с. Средни
рът
с. Стояновци
с. Струпец

66576

69972

с. Хубавене

77493

35910
36436

61488

68432
69554

с. Ботево

5846

с. Бързина

7497

с. Манастирище
с. Михайлово
с. Рогозен

47010
48492
62815

Габрово
ДРЯНОВО с. Балалея

2333
2378

49031

с. Балванците
с. Банари

54047

с. Билкини

4068

с. Лютиброд

44745

с. Лютидол

44759

с. Моравица
с. Оселна

63

2556

С Т Р.
1

74

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Бучуковци
с. Ганчовец

5

ВЕСТНИК
1

2

БРОЙ 37

7185

3

4
с. Плачка

5
56705

14458

с. Пърша

59152

с. Геня

14762

61296

с. Геша

14859

с. Раданчето
с. Радовци

с. Глушка

15223

с. Ритя

62726

с. Гоздейка

15357

с. Руня

63330

с. Големи
Българени
с. Горни
Върпища
с. Горни
Драгойча
с. Гостилица
с. Гърня

15463

63447

16479

с. Русиновци
с. Саласука

16523

с. Скалско

66768

17350

с. Славейково
с. Соколово

66977

с. Денчевци

20660

с. Станча

68816

с. Джуровци
с. Длъгня

20907

с. Сухолоевци
с. Сяровци

70367
70696

с. Добрените
с. Долни
Върпища
с. Долни
Драгойча
с. Доча

21395

с. Туркинча

73465

с. Царева
ливада
с. Чуково

12677

с. Шушня

83555

23042

с. Янтра

87463

с. Дурча

24133

с. Еленците

27276

с. Зая

30418

с. Игнатовци
с. Искра

32319
32812

с. Каломен

35465

с. Кара
иванца
с. Катранджии
с. Керека

36261

18397

21261

22352
22397

64

СЕВЛИЕВО

с. Агатово

61529

65162

67934

81726

103

с. Баева ливада
с. Батошево

2186
2885

с. Бериево

3914

с. Боазът

4474

с. Богатово

4555

с. Буря

7082

36628

с. Българи

7301

36751

с. Валевци

13069

с. Косарка

38710

11960

с. Косилка

38741

с. Крънча

40316

с. Войнишка
с. Горна Росица
с. Градище

с. Кукля

40470

с. Градница

17587

с. Куманите

40587

с. Дамяново

20119

с. Къртипъня
с. Малки
Българени
с. Маноя

40960

20287

с. Муця

49463

с. Нейчовци

51439

с. Дебелцово
с. Дисманица
с. Добромирка
с. Дрянът

с. Пейна

55703

с. Душево

24178

с. Петковци

56023

с. Душевски
колиби

24181

46485
47127

16376
17542

21227
21628
23995

БРОЙ 37
1

65

2

ДЪРЖАВЕН
3

ТРЯВНА

4
с. Дялък

5
24815

с. Енев рът

ВЕСТНИК
4
с. Бърдени

5

27485

с. Веленци

10344

с. Идилево

32336

с. Велково

10519

с. Карамичевци
с. Кастел

36347

с. Велчовци

10570

36600

с. Владовци

11507

с. Корията

38621

11541

с. Кормянско
с. Крамолин

38652
39431

с. Власатили
с. Войниците
с. Вълковци

12485

с. Крушево

40141

с. Гайдари

14310

с. Кръвеник

40275

с. Генчовци

56304

с. Купен

40659

15196

с. Ловнидол

43966

с. Малиново

46382

с. Малки
Вършец
с. Мариновци
с. Младен

46509

с. Млечево

48742

с. Петко
Славейков
с. Попска

56037

с. Глутниците
с. Големи
Станчовци
с. Горни Дамяновци
с. Горни
Маренци
с. Горни
Радковци
с. Горни
Цоневци
с. Горяни

с. Рогулят

62863

с. Ряховците

63673

с. Селище

70799

с. Сенник

66216

с. Стоките

69417

с. Столът

69451

с. Табашка

72031

с. Тумбалово
с. Търхово

73434

с. Угорелец

75037

с. Хирево

77253

с. Шопите

83435

с. Шумата

47233
48670

57755

73763

1

2

С Т Р. 7 5
3

7421

11956

15480
16506
16585
16609
16643
17316

с. Даевци

20078

с. Димиев
ци
с. Добревци

21035

с. Долни
Маренци
с. Долни
Радковци
с. Долни
Томчевци
с. Донкино

21378
22441
22486
22527
22962

с. Дончовци

22993

с. Драгнев
ци
с. Драндарите
с. Дървари

23279
23594
24606
24671

83497

с. Дъскарите
с. Енчовци

с. Азманите

117

с. Зеленика

30733

с. Армян
ковц и
с. Бангейци

641

32041

2563

с. Иван Димов
с. Иринеци

32785

с. Бахреци

2943

с. Йововци

34062

с. Белица

3513

с. Кашенци

36720

с. Бижовци

4025

с. Керените

36765

с. Брежниците
с. Бърдарите

6241

с. Киселковци
с. Кисийците

36988

7404

27526

36991

С Т Р.
1

76

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Коевци

5
37575

с. Койчовци

ВЕСТНИК

5
66344

37890

4
с. Сечен камък
с. Скорците

с. Колю Ганев
с.
Креслювци
с. Кръстеняците
с. Малки
Станчовци
с. Малчовци

38090

с. Сливово

67427

39685

68624
68823

46512

с. Стайновци
с. Станчов
хан
с. Стражата

46869

с. Стръмци

70007

с. Маневци

47072

72535

с. Маруцековци
с. Матешовци
с. Милевци

47384

с. Тодореците
с. Томчевци

72669

47456

с. Урвата

75139

с. Фъревци

76220

с. Миховци

48581

с. Фъртуни

76234

с. Могилите

48800

77459

с. Мръзеци

49271

с.
Христовци
с. Чакалите

с. Недялковци
с. Неновци

51370

81058

с. Никачковци
с. Николаево
с. Ножерите

51562

с. Черно
връх
с. Ябълковци
с. Явор

52355

с. Носеите

52369

с. Околиите

53477

с. Ошаните

54523

с. Павлевци

55049

с. Планинци
с. Побък

56678

с. Попгергевци
с. Попрайковци
с. Престой

1

2

БРОЙ 37
3

40350

48177

51469

51603

66857

69609

80114

87081
87117

Добрич
66

56900
57546

БАЛЧИК

с. Безводица
с. Бобовец

3174
4515

с. Брястово

6793

с. Гурково

18160

с. Дропла

23769

с. Дъбрава

24387

с. Змеево

31245

с. Карвуна

36453

с. Кранево

39459

57707

с. Кремена

39623

58284

с. Ляхово

44882

с. Пържиграх
с. Радевци

59104

с. Преспа

58270

61323

с. Рогачево

62788

с. Радино

61409

с. Сенокос

66250

с. Радоевци

61546

с. Соколово

67951

с. Раевци

61649

с. Стражица

69643

с. Райнушковци
с. Ралевци

61916

с. Тригорци

73095

62120

с. Храброво

77390

с. Рачовци

62267

с. Царичино

48982

с. Рашовите

62308

с. Църква

78639

с. Руевци

63210

с. Свирци

65735

67

ГЕНЕРАЛ с. Ал. СтамТОШЕВО болийски
с. Балканци

360
2484

БРОЙ 37
1

68

2

ДЪРЖАВЕН
3

ДОБРИЧСЕЛСКА

ВЕСТНИК
1

4
с. Бежаново

5
3157

4
с. Батово

с. Василево

10183

с. Бдинци

3040

с. Великово

10422

3860

с. Вичово

11329

с. Бенковски
с. Богдан

с. Горица

18575

с. Божурово

5061

с. Градини

17511

с. Бранище

6104

с. Дъбовик

24339

с. Ведрина

10307

с. Житен

29444
31303

с. Изворово

32467

с. Владимирово
с. Воднянци

11421

с. Зограф

11781

с. Йовково

34045

с. Вратарите

12231

с. Калина

35393

с. Врачанци

12262

с. Кардам

36467

14684

с. Конаре

38217

с. Генерал
Колево
с. Гешаново

с. Краище

39284

с. Дебрене

20359

с. Красен

39534

с. Добрево

21350

с. Къпиново

40885

с. Долина

21957

с. Лозница

44179

с. Дончево

22988

с. Люляково

44714

23128

с. Малина

46351

с. Драганово
с. Дряновец

с. Огражден

53391

с. Енево

27468

с. Петлешково
с. Писарово

56040

с. Житница

29489

56509

с. Златия

31067

с. Пленимир
с. Преселенци
с. Присад

56736

с. Камен

35674
36419

с. Пчеларово
с. Равнец

58832

с. Карапелит
с. Козлодуйци
с. Котленци

с. Рогозина

62829

с. Росен

63046

с. Росица

63094

с. Сираково

66620

с. Сноп

67756

с. Снягово

67773

с. Спасово

68196

с. Средина

68326

с. Сърнино

70634

с. Узово

75068

с. Черно
оково
с. Алцек

81219

58181
58414

61159

429

2

С Т Р. 7 7
3

5
2871

4580

14862

23933

37808
39061

с. Крагулево
с. Ловчанци

39242

с. Ломница

44272

с. Лясково

43431

с. Малка
Смолница
с. Медово

46454

с. Методиево
с. Миладиновци
с. Ново Ботево
с. Овчарово

47901

43997

47679

48088
52038
53210

с. Одринци

53432

с. Одърци

53450

с. Опанец

53597

С Т Р.
1

69

78

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Орлова
могила
с. Паскалево
с. Плачидол

5
53881

с. Победа

21083

с. Подслон

57087

с. Полков
ник Иваново
с. Полков
ник Минково
с. Полков
ник Свещарово
с. Попгригорово
с. Прилеп

68103

ВЕСТНИК
1

2

БРОЙ 37
3

55511
56695

59402
57279
57550
58339

70

4
с. Могилище
с. Нейково

5
48828

с. Пор. Чунчево
с. Раковски

57861
62092

с. Свети
Никола
с. Селце

65543

с. Септемврийци
с. Топола

66281
72693

с. Травник

72936

с. Х. Димитър
с. Челопечене
КРУШАРИ с. Абрит

58360

51408

66113

77044
80340
31

с. Приморци
с. Пчелино

58880

с. Александрия
с. Бистрец

с. Пчелник

58935

с. Габер

14043

с. Росеново

63063

с. Добрин

21470
27656

4193

с. Самуилово
с. Свобода

65824

с. Ефр. Бакалово
с. Загорци

с. Славеево

66946

с. Земенци

30781

с. Сливенци

70812

с. Зимница

30884

с. Смолница

67622

36138

с. Соколник

67917

с. К. Димитрово
с. Коритен

с. Стефан
Караджа
с. Стефаново
с. Стожер

69198

с. Лозенец

44104

69242

с. Огняново

53357

69300

57234

с. Тянево

73818

с. Фелдфебел Денково
с. Хитово

76064

с. Полк Дяково
с. Пор. Кърджиево
с. Северняк

65906

77284

с. Северци

65913

с. Царевец

78152

с. Телериг

72196

с. Черна

80769

432

3318

с. Ангеларий
с. Балик

2405

с. Било

4090

с. Безмер

3215

с. Божурец

5009

с. Божан

4916

с. Българево
с. Видно

7257

с. Бонево

5342

11003

6464

с. Вранино

12173

с. Иречек

32768

с. Брестница
с. Войниково
с. Главанци

14982

с. Камен
бряг
с. Крупен

35746

с. Градница

17590

с. Гуслар

18191

КАВАРНА с. Белгун

374

268

40049

71

ТЕРВЕЛ

30185

38618

57858

11911

БРОЙ 37
1

2

72

ДЪРЖАВЕН
3

ШАБЛА

4
с. Жегларци

5
29035

с. Зърнево

31396

с. Каблешково
с. Кладенци

35050

5
16910

с. Дедино

24880

37157

с. Дойранци

21806

с. Коларци

38025

22784

с. Кочмар

39127

с. Долно
прахово
с. Дядовци

с. Мали извор
с. Нова Камена
с. Оногур

46334

с. Еньовче

27543

с. Жълтуша

29605

с. Искра

32946

с. Полк. Савово
с. Попгруево
с. Пр-р Златарски
с. Сърнец

57265

с. Китница

37085

с. Кроячево

39952

51812
53549

57563

АРДИНО

1

2

С Т Р. 7 9
4
с. Горно
прахово
с. Гърбище

3

18321

24788

с. Латинка

43164

58685

с. Левци

44896

70617

с. Ленище

43270

с. Честименско
с. Божаново

81270

с. Любино

44584

с. Мак

46156

с. Ваклино

10032

с. Млечино

48756

с. Горичане

16095

с. Мусево

49401

с. Горун

17275

с. Падина

55124

с. Граничар

17782

с. Паспал

55525

с. Дуранкулак
с. Езерец

24102

с. Песнопой

55912

с. Правдолюб
с. Рибарци

58013
54260

4927

27108

с. Захари
Стояново
с. Крапец

30394

с. Родопско

62894

39493

с. Русалско

63402

с. Пролез

58596

с. Светулка

65646

с. Смин

67550

с. Седларци

70771

с. Стаевци

68610

с. Синчец

66562

с. Твърдица

72179

с. Сполука

68240

с. Тюленово

73780

с. Срънско

68597

с. Черноморци

81181

с. Стар читак
с. Стояново

69122

с. Ахрянско

00864

с. Сухово

70319

с. Теменуга

47809

с. Търна

73897

с. Търно
сливка
с. Хромица

73732

Кърджали
73

ВЕСТНИК

с. Башево

2991

с. Бистроглед
с. Богатино

4248
7925

с. Боровица

80176

с. Брезен

77116

с. Бял извор

7747

с. Главник

18544

с. Голобрад

15607

с. Черевна
скала
с. Чернигово
с. Чубрика

69518

77487
81921
80964
81596

С Т Р.
1

74

80

ДЪРЖАВЕН
2

3

ДЖЕБЕЛ

4
с. Ябълковец
с. Албанци

5
87062

с. Брежана

7939

с. Воденичарско
с. Великденче
с. Вълкович

11689

с. Генерал
Тошева
с. Добринци
с. Душинково
с. Желъдово

ВЕСТНИК
1

206

10389

2

БРОЙ 37
3

4
с. Търновци

5
73715

с. Тютюнче

73804

с. Устрен

75201

с. Цвятово

78313

с. Църквица

78642

с. Чакалци

80128

12468

с. Черешка

81935

14647

с. Щерна

84019

21525

с. Ямино

87388

24195
29180

с. Жълти
рид
с. Жълтика

29564

с. Илийско

32634

с. Казаци

35184

с. Каменяне

35972

с. Козица

37736

с. Контил

38371

с. Купците

40676

с. Лебед

43178

с. Мишевско
с. Модрен

48622

с. Мрежичко
с. Овчево

29619

75

КИРКОВО с. Априлци
с. Брегово
с. Вълчанка
с. Върбен

905
7942
13055
120

с. Горно
Кирково
с. Горно Къпиново
с. Горски
Извор
с. Гривяк

18558

с. Д. Къпиново
с. Дедец

22678
20496

с. Делвино

20554

с. Джерово

20777

с. Добромирци
с. Домище

21631

49268

22928

53271

с. Дрангово

23577

с. Папрат

55436
56589

с. Подвърх

56976

с. Полянец

57412

с. Дружинци
с. Дрянова
Глава
с. Дюлица

23803

с. Плазище

с. Поточе

57947

с. Еровете

27591

с. Припек

58387

с. Завоя

30106

с. Ридино

62654

с. Загорски

30140

с. Рогозари

62801

с. Здравчец

30675

с. Рогозче

62846

с. Каялоба

36748

с. Рожденско
с. Рът

63714

с. Кирково

36926

63611

с. Китна

37071

с. Сипец

70809

с. Кран

39445

с. Скалина

66723

с. Кремен

41174

с. Слънчоглед
с. Софийци

67502

с. Крилатица
с. Кукуряк

39877

с. Кърчовско

40988

с. Телчарка

68151

68120
72211

16821
17138
17871

23892
24743

40511

БРОЙ 37
1

76

2

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Лозенградци
с. Малкоч

5
44080

с. Медевци

47531

с. Метличина
с. Метличка

47888

с. Могиляне

48845

с. Мъглене

49480

с. Орлица

53878

с. Островец

54393

с. Пловка

56808

с. Подкова

57039

с. Пресека

58178

с. Първенци

59054

с. Първица

59063

с. Растник

62236

с. Самодива

65214

с. Само
китка
с. Светлен

65228

с. Секирка

66024

46680

47891

35016

с. Средско

68577

с. Старейшино
с. Старово

68895

с. Стоманци

69482

с. Стрижба

69866

с. Тихомир

72463

с. Хаджийско
с. Чавка

77092

68953

80065

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 8 1
3

4
с. Голяма
чинка
с. Голямо
каменяне
с. Горни
юруци
с. Горна
кула
с. Голям девесил
с. Гулийка

5
15713

с. Долна
кула
с. Дъждовник
с. Кандилка

22157

15878
16660
16287
15727
18071

24459
36021

с. Кожухарци
с. Красино

37622
39565

с. Къклица

40823

с. Лещарка

43596

с. Лимец

43726

с. Луличка

44344

с. Малко
каменяне
с. Гривка

46601

с. Гулия

18085

с. Девесилово
с. Джанка

20403

с. Полков
ник Желязово
с. Сливарка

57248

с. Странджево
с. Токачка

69688

46872

17868

20732

67297

72610

с. Чакаларово
с. Чичево

80090

с. Шопци

83449

с. Малък
девесил
с. Девеселица
с. Ковил

с. Шумнатица
с. Яковица

83538

с. Доборско

21302

87309

22544

с. Янино

87415

с. Долно
Юруци
с. Егрек

00093

с. Едрино

27680

с. Звънарка

30538

с. Зиморница
с. Златолист

30911

35269
35849
36717

КРУМОВ с. Аврен
ГРАД
с. Бараци

81493

2751

с. Багрилци

02141

с. Благун

04306

с. Бук

06906

с. Бряговец

6728

с. Калайджиево
с. Каменка

с. Вранско

12190

с. Качулка

20393
37558

27036

31142

С Т Р.
1

77

82

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Котлари

5
39058

с. Малка
Чинка
с. Метлика

46471
47860

с. Морянци

ВЕСТНИК

4
с. Градинка

5

с. Груево

17988
18126

49103

с. Гургулица
с. Девинци

24966

с. Овчари

53206

с. Друмче

23830

с. Орешари

53713

с. Загорско

30154

с. Падало

55097

с. Звездел

30452

с. Пашинци

55614

с. Каменец

03258

с. Пелин

55751

с. Кос

38697

с. Перуника

55899

с. Кременец

80131

с. Подрумче

57062

с. Летовник

43493

с. Поточарка
с. Поточница
с. Раличево

57933

48917

57950

с. Момина
сълза
с. Нановица

51097

с. Рибино

62617

с. Ново соколино
с. Обичник

53076

с. Рогач

62774

с. Пиявец

56575

с. Ручей

63505

56767

с. Самовила

65190

с. Плешници
с. Постник

57892

с. Сбор

65454

с. Прогрес

59361

с. Синигер

66545

с. Равен

61063

с. Скалак

66716

с. Садовица

65098

с. Сладкодум
с. Ст. кладенец
с. Стари
Чал
с. Сърнак

67132

с. Свобода

65797

с. Соколино

67882

с. Сенце

70785

с. Татул

70706

с. Седларе

65961

с. Чобанка

81517

с. Чомаково

81548

с. Чуково

81734

с. Птичар

58757

с. Неофит
Бозвели
с. Джелепско
с. Карамфил
с. Конче

51473

38409

с. Лале

43102

с. Пазарци

55169

с. Ралица

62147

с. Седефче

65944

с. Синделци

66500

с. Чайка

80087

62178

70104
68936
70559

с. Тинтява

72429

с. Тополка

72730

с. Хисар

77267

с. Храстово

77428

с. Чал

80145

с. Черничево
с. Чернооки

81027
81205

МОМс. Ауста
ЧИЛГРАД
с. Багрянка

00828

с. Балабаново
с. Биволяне

02292
04008

с. Вряло

12293

с. Върхари

86030

с. Горско
дюлево

17186

02155

1

2

БРОЙ 37
3

20755
36350

БРОЙ 37
1
78

2

ДЪРЖАВЕН
3
4
Ч Е Р НО О - с. Водач
ЧЕНЕ
с. Житница

5
11613

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 8 3
3

5
21974

29461

4
с. Долистово
с. Коркина

с. Дядовско

24774

с. Локвата

44210

с. Бели вир

3410

с. Мала
Фуча
с. Мали
Върбовник
с. Мало
село
с. Мламолово
с. Новоселяне
с. Паничарево
с. Шатрово

46262

с. Габрово

14221

с. Паничково
с. Бакалите

55395

с. Божурци

5086

с. Бостанци

5791

с. Вождово

11805

с. Възел

12423

с. Даскалово
с. Драганово
с. Каняк

20167

БОБОШ Е- с. Бадино
ВО
с. Блажиево

2172

23114
36066

с. Бобошево

4532

с. Железник

29132
35047

с. Висока
могила
с. Вуково

11232

с. Каблешково
с. Комунига

38176

с. Доброво

21565

с. Лясково

44820

с. Каменик

35804

с. Минзухар

48307

с. Скрино

66888

с. Новоселище
с. Патица

52153

с. Слатино

67252

55568

с. Сопово

68062

с. Петелово

55960

с. Усойка

75174

с. Пряпорец

58731

с. Циклово

78495

с. Пчеларово
с. Свободиново
с. Среднево

58829

с. Бараково

2748

с. Боровец

5565

с. Бураново

7065

с. Стражница
с. Черна
нива
с. Ябълчени

69657

с. Драгодан

23323

с. Крумово

39997

80830

49360

с. Яворово

87165

с. Мурсалево
с. Пороминово
с. Стоб
с. Фролош

76180

с. Цървище

78625

с. Ваксево

10050

с. Ветрен

10817

с. Длъхчево-Сабляр
с. Долна
Козница
с. Друмохар

21292

23827

с. Еремия

27574

2261

80

81

КОЧЕРИНОВО

65841
68415

87103

Кюстендил
79

БОБОВ
ДОЛ

38635

с. Бабино

2049

с. Бабинска
река
с. Блато

2052

с. Голема
Фуча
с. Големо
село
с. Голям
Върбовник
с. Горна
Козница

15446

4371

15535
15457
16242

82

НЕВЕСТИНО

46317
46824
48711
52297
55364
83082

4314

12351

57830
69261

22112

С Т Р.
1

84

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Згурово

5
30613

с. Илия

32696

с. Кадровица
с. Лиляч

5
47929
56887

35119

с. Побит
камък
с. Средорек

43709

с. Сушица

70411

с. Мърводол

49566

с. Трекляно

73047

с. Невестино
с. Неделкова Гращица
с. Пастух

51216

с. Уши

75232

51336

с. Чешлянци

81325

АПРИЛЦИ с. Велчево

10567

84

85

55542
55734

62284

с. Църварица
с. Чеканец

78584

с. Четирци

81284

с. Падала

55083

с. Пастра

55539

с. Рилски
манастир
с. Смочево

62685

САПАРЕ- с. Овчарци
ВА БАНЯ
с. Паничище
с. Ресилово

53254

62520

с. Сапарево

65379

ТРЕКЛЯНО

86

67619
69571
72494

87

80251
88

59358

6392

с. Бъзовица

7226

с. Габрешев
ци
с. Горни
Коритен
с. Горно Кобиле
с. Добри
дол
с. Долни
Коритен
с. Долно
Кабиле
с. Драгойчинци
с. Злогош

14101

3

68535

с. Джокари

20821

с. Драшкова
поляна
с. Мачковци

23621

с. Скандалото
с. Черневото
ЛЕТНИЦА с. Горско
Сливово
с. Крушуна
с. Кърпачево
ЛУКОВИТ с. Бежаново
с. Беленци

67698

с. Брест

2

Ловеч

62058

с. Рашка
Гращица
с. Смоличано
с. Страдалово
с. Тишаново

РИЛА

1

БРОЙ 37
4
с. Метохия

с. Пелатиково
с. Раково

83

ВЕСТНИК

66771
80875
17244
40261
40943
3143
3373

с. Дъбен

24236

с. Карлуково
с. Петревене
с. Пещерна

36511
56099
56318

с. Румянцево
с. Тодоричене
с. Торос

63327

43058

с. Ъглен

85010

72552

ТЕТЕВЕН с. Бабинци

7884
7357
10272

16804

с. Български извор
с. Васильово
с. Глогово

21422

с. Гложене

15165

с. Голям
извор
с. Градежница
с. Дивчовото
с. Малка
Желязна
с. Рибарица

15758

16554

22410
22650
23399
31200

с. Киселица

36960

с. Косово

38786

89

47514

с. Черни
Вит

15148

17419
20996
46437
62579
80902

БРОЙ 37
1
90

2

ДЪРЖАВЕН
3
ТРОЯН

4
с. Баба Стана
с. Балабанско
с. Балканец

1

4
с. Драгана

5
23060

2302

с. Каленик

35331

с. Катунец

36662

с. Киркова
махала
с. Кирчево

36912
36943

с. Лесидрен

43325

с. Микре

48060

с. Орляне

53967

с. Славщица

67057

с. Сопот

68076

2448
3486

с. Борима

5445

с. Врабево

12108

с. Габърска

14266

с. Голяма
Желязна
с. Горно
трапе
с. Гумощник
с. Дебнево

15703

20300

с. Добродан

21590

с. Долна
Маргатина
с. Дрянска

22188

3558

16986

92

с. Дъбравата
с. Златна
Панега
с. Малък
извор
с. Орешене

23981
24476

с. Жидов
дол
с. Иваншница
с. Калейца

29369

29276

93
35612
43089

с. Лешко
пресои
с. Ломец

43534
44241

с. Миленча

48180

с. Патрешко

55587

с. Радово
с. Райковска
с. Селце

2909
6450
15655
21381
24390
31098
46886
53730

МОНТАНА

32202
35290

3

Я Б Л А Н И- с. Батулци
ЦА
с. Брестница
с. Голяма
Брестница
с. Добревци

18109

с. Дълбок
дол
с. Жеравица

БЕРКОВИ- с. Балювица
ЦА
с. Бистрилица
с. Бокилов
ци
с. Боровци
с. Бързия

2542
4203
5253
5654
7510

с. Гаганица

14297
30301

61532

с. Замфирово
с. Комарево

61858

с. Костенци

38933

с. Котеновци
с. Лесковец

39044

с. Мездрея

47723

с. Песочница
с. Пърличево
с. Рашовица

55930

с. Слатина

67221

с. Цветкова
бара
с. Черешовица
с. Ягодово

78286

66098

с. Старо
село
с. Стойновското
с. Стругът

69907

с. Терзийско

72309

с. Черни
Осъм
с. Чифлик

80981

с. Шипково

83212

УГЪРЧИН с. Василковска махала
с. Голец

2

С Т Р. 8 5

2018

с. Бели
Осъм
с. Белиш

с. Калчевска
с. Лакарево

91

5

ВЕСТНИК

70500
69387

81476

10197
15552

38131

43414

59118
62311

80635
87237

С Т Р.
1
94

95

96

86

ДЪРЖАВЕН
2

3
БОЙЧИНОВЦИ

БРУСАРЦИ

ВЪЛЧЕ
ДРЪМ

4
с. Бели брег

ВЪРШЕЦ

1

БРОЙ 37

2

3

4
с. Клисурски манастир
с. Спанчевци
с. Стояново

5
37318

с. Черкаски

80683

ГЕОРГИ
с. Видлица
ДАМЯНОВО
с. Гаврил
Геново
с. Георги
Дамяново
с. Главановци
с. Говежда

10999

с. Горно Церовене
с. Дива
Слатина
с. Дълги
дел
с. Еловица

17018

3383

с. Бели
брод
с. Владимирово
с. Громшин

17943

с. Ерден

27557

с. Кобиляк

37424

с. Мадан

46036

с. Мърчево

49607

с. Охрид

54496

с. Палилула

55258

с. Портитовци
гр. Брусарци
с. Буковец

57844

с. Василовци
с. Дондуково
с. Дъбова
махала
с. Киселево

10255

3397
11418

98

6570
6971

22945

с. Каменна
Рикса
с. Копиловци
с. Меляне

24298
36957

с. Княжева
махала
с. Крива
бара
с. Одоровци

37397

с. Смирненски
с. Ботево

67564

с. Бъзовец

97

5

ВЕСТНИК

с. Помеждин
с. Чемиш

39743
53401

99

ЛОМ

5852
7209

68179
69537

14283
14773
14965
15299

20941
24534
27348
35871
38488
47771
57474
80368

с. Добри
дол
с. Долно
Линево
с. Замфир

21436
22695
30291

с. Ковачица

37544

с. Горни
Цибър
с. Долни
Цибър
с. Златия

16639

с. Орсоя

53970

22530

с. Сливата

67310

31053

68672

с. Игнатово

32295

с. Сталийска махала
с. Станево

с. Мокреш

48859

с. Трайково

72940

с. Разград

61707

792

с. Септемврийци
с. Черни
връх
с. Горна
Бела речка
с. Горно
Озирово
с. Долна
Бела речка
с. Долно
Озирово
с. Драганица

16184

с. Аспарухово
с. Пишурка

56544

с. Расово

62222

с. Сливовик

67386

с. Белимел

3469

100

МЕДКОВЕЦ

80933
16119
16866
22019
22747
23073

101

ЧИПРОВЦИ

с. Горна Ковачица
с. Горна
Лука
с. Железна
с. Мартиново

68758

16239
16300
29115
47353

БРОЙ 37
1

2

102

ДЪРЖАВЕН
3

ЯКИМОВО

4
с. Митровци

5
48475

с. Превала

58116

с. Равна

61090

с. Челюстница
с. Долно
Церовене
с. Дългоделци
с. Комощица

80354

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 8 7
4
с. Чолакова

5
81863

с. Юндола

86115

с. Динката

21172

с. Лесичово

43369

22873

с. Церово

78478

24551

с. Щърково

84067

107

3

ЛЕСИ
ЧОВО

с. Боримечково
с. Калугерово
с. Памидово

38159

ПАЗАРДЖИК
103

БАТАК

с. Фотиново

76162

104

БЕЛОВО

с. Габровица
с. Голямо
Белово
с. Дъбравите
с. Мененкьово
с. Момина
клисура
с. Сестримо

14163

105

106

108

ПАНАГЮ- с. Поибрене
РИЩЕ
с. Баня

15802

с. Бъта

24414

5459
35571
55275
57128
2717
7572

с. Елшица

27406

47812

с. Оборище

53103

48903

с. Пан. кол.

59375

с. Левски

22681

с. Капитан
Димитриево
с. Радилово

36124

С Е П Т Е М- с. Бошуля
ВРИ
с. Ветрен
дол
с. Виноградец
с. Горно
Вършило
с. Злокучене

5949

66319

БРАЦИГО- с. Бяга
ВО
с. Жребичко
с. Розово

07586

62973

с. Равногор

61220

с. Козарско

37705

В Е Л И Н  с. Абланица
ГРАД
с. Алендарова
с. Биркова

881

109

ПЕЩЕРА

29522
110

83421

с. Карабунар
с. Лозен

7836

с. Бозьова

7853

с. Бутрева

7867

с. Враненци

12989

с. Всемирци

12334

с. Горна
Биркова
с. Горна Дъбева
с. Грашево

18513

с. Симеоновец
с. Славовица
СТРЕЛЧА с. Блатница

111

18527
17823
24325

61371

10851
11154
16732
31214
36172
44053
66439
67009
4368

с. Дюлево

24726

с. Свобода

65807

с. Смилец

67516

с. Долна
Дъбева
с. Кандови

36035

с. Кръстава

41136

с. Бабица

2066

с. Медени
поляни
с. Пашови

47559

с. Банище

2614

с. Бегуновци
с. Билинци

3099

с. Брезнишки извор
с. Брусник

6313

55631

с. Побит
камък
с. Рохлева

59224
63687

с. Цветино

78272

ПЕРНИК
112

БРЕЗНИК с. Арзан

610

4042

06639

С Т Р.
1

113

88

ДЪРЖАВЕН
2

3

ЗЕМЕН

ВЕСТНИК
1

2

БРОЙ 37

4
с. Видрица

5
11034

3

с. Гигинци

14893

с. Падине

55141

с. Гоз

15331

с. Пещера

56280

с. Горна Секирна
с. Горни Романци
с. Гърло

16382

с. Раянци

62356

с. Смиров
дол
с. Егълница

67595
27043

с. Калище

35434

с. Ковачевци
с. Косача

37513
38724

с. Лобош

43918

с. Ракиловци
с. Светля

61947

16612
18349

с. Долна
Секирна
с. Долни
Романци
с. Душинци

22506

с. Завала

30048

114

22263

24205

с. Конска

41126

с. Кошарево

39150

с. Красава

39517

с. Кривонос

39855

с. Муртинци
с. Непразненци
с. Ноевци

49374

КОВАЧЕВЦИ

4
с. Одраница

с. Сирищник
с. Слатино

65591
66648
67266
2230

51490

РАДОМИР с. Байкалско
с. Беланица

52324

с. Бобораци

4529

с. Озърновци
с. Ребро

53463

с. Борнарево
с. Владимир

5534

с. Режанци

17796

с. Ръжавец

63519

с. Садовик

65084

с. Слаковци

67163

с. Сопица

68059

с. Станьовци
с. Ярославци
с. Беренде

68833

с. Блатешница
с. Враня
стена
с. Габровдол

62373

87579
3887

115

5
53415

с. Горна Диканя
с. Гълъбник
с. Дебели
лаг
с. Долна
Диканя
с. Долни
Раковец
с. Драгомирово
с. Дрен

3277

11404
16208
18263
20256
22085
22490
23443
23649

с. Друган

24832

с. Жедна

29060

с. Житуша

29622

14146

с. Извор

32384

16167

с. Касилаг

36566

16170

с. Кленовик

41232

22054

с. Кондофрей
с. Копаница

38265
38460

с. Кошарите

41251

с. Негованци
с. Николаево
с. Поцърненци

51278

4340
12228

с. Горна
Врабча
с. Горна
Глоговица
с. Долна
Врабча
с. Дивля

20972

с. Еловдол

27320

с. Жабляно

29012

с. Калотинци
с. Мурено

35482
49357

51617
57964

БРОЙ 37
1

116

2

ДЪРЖАВЕН
3

ТРЪН

4
с. Прибой

5
58311

с. Радибош

61354

с. Старо
село
с. Стефаново
с. Углярци

69064

с. Червена
могила
с. Чуковец

80488

2

3

75023

81709
2645

с. Берайнци

3873

с. Богойна

4697

с. Бохова

5918

с. Бусинци

7096

с. Бутроинци
с. Велиново

7137
10478

с. Видрар

11017

с. Врабча

12139

с. Вукан

12348

с. Главановци
с. Глоговица

14979

с. Долна
Мелна
с. Джинчовци
с. Дълга
лука
с. Ездимирци
с. Еловица

1

С Т Р. 8 9

69239

с. Банкя

с. Горна
Мелна
с. Горочевци
с. Докьовци

ВЕСТНИК

15134
16331
17077
21854
22201

4
с. Милославци
с. Мракетинци
с. Мрамор

5
48252

с. Насалевци
с. Неделково
с. Парамун

51130

49182
49196

51343
55453

с. Пенкьовци
с. Проданча

55814
58551

с. Радово

61501

с. Рани луг

62205

с. Реяновци

62565

с. Слишовци
с. Стайчовци
с. Стрезимировци
с. Студен
извор
с. Туроковци
с. Филиповци
с. Цегриловци
с. Шипковица
с. Ярловци

67458
68641
69777
70086
73479
76114
78327
83209
87566

ПЛЕВЕН
117

БЕЛЕНЕ

с. Бяла вода

7630

20818

с. Деков

20537

24517

с. Кулина
вода
с. Петокладенци
с. Татари

40573

27084
27351

с. Ерул

27601

с. Забел

30017

с. Зелениград
с. Кожинци

30716

118

ГУЛЯНЦИ с. Долни
Вит
с. Дъбован

56085
72117
22335
24308

37602

с. Загражден
с. Искър

14888

с. Костуринци
с. Къшле

39027

с. Крета

39712

41040

с. Ленково

43284

с. Лева река

43195

с. Сомовит

68045

с. Лешниковци
с. Ломница

43551

с. Шияково

83394

44269

с. Лялинци
с. Милкьовци

119

ДОЛНИ
ДЪБНИК

30199

с. Бъркач

7524

44781

с. Градина

17470

48249

с. Петърница

56201

С Т Р.
1
120

121

122

123

124

90

ДЪРЖАВЕН
2

3
ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

4
с. Байкал

5

ВЕСТНИК
1

2

БРОЙ 37
3

2227

4
с. Санадиново
с. Черковица
с. Борислав

5
65320

12601
30590

80697

с. Биволаре

3993

с. Божурица

5013

с. Брегаре

6210

с. Гостиля

17364

с. Вълчи
трън
с. Згалево

с. Комарево

38145

с. Каменец

35780

с. Крушовене
с. Ореховица
с. Победа

40195

с. Катерица

36614

с. Одърне

53446

56865

с. Тотлебен

72881

с. Подем

57025

с. Рибен

62596
67012

ИСКЪР

с. Славовица
с. Писарово

69095

КНЕЖА

с. Староселци
с. Еница
с. Лазарово

43044

с. Асеновци

761

с. Аспарухово
с. Божурлук

802

ЛЕВСКИ

НИКОПОЛ

125

ПОРДИМ

53655
126

ЧЕРВЕН
БРЯГ

56493

27509

5493

с. Бресте

6433

с. Глава

14934

с. Горник

16540

с. Девенци

20383

с. Лепица

43311

с. Радомирци
с. Ракита

61580

с. Реселец

62503

с. Рупци

63361

61950

с. Сухаче

70281

5044

с. Телиш

72206

7274

с. Чомаковци

81551

БРЕЗОВО с. Стрелци

69818

с. Българене
с. Варана

10080

с. Градище

17556

с. Изгрев

32531

с. Пъдарско

58983

с. Козар Белене
с. Малчика

37647

с. Борец

05356

46841

с. Върбен

12680

69153

с. Дрангово

23580

73345

с. Зелениково
с. Златосел

30750

с. Отец Кирилово
с. Свежен

54451
65526

с. Сърнегор

70593

с. Тюркмен

73794

с. Чехларе

81308

27019

с. Бабек

02035

с. Стежерово
с. Трънчовица
с. Асеново

ПЛОВДИВ
127

744
2957

31160

с. Бацова
махала
с. Въбел

12365

с. Дебово

20314

с. Драгаш
войвода
с. Евлогиево
с. Жернов

23193

29310

с. Розовец

62966

с. Лозица

44152

с. Чоба

81975

с. Любеново

44536

с. Муселиево
с. Новачене

49415
51932

128

КАЛОЯНОВО

с. Бегово

3085

с. Главатар

14996

с. Горна
махала

16328

БРОЙ 37
1

129

130

131

2

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Долна
махала
с. Дуванлии

5
22191

ЛЪКИ

1

2

С Т Р. 9 1
4
с. Джурково

5
20883

24000

с. Дряново

23950

с. Житница

29475

с. Здравец

31423

с. Иван Вазово
с. Отец Паисиево
с. Песнопой

32038

с. Крушово

40244

54465

с. Лъкавица

44447

с. Манастир

46989

с. Четрока

81298

с. Ръжево

63553

с. Чуката

81671

с. Ръжево
Конаре
с. Сухозем

63567

с. Югово

86012

с. Черноземен
КАРЛОВО с . Соколица
с. Бегунци

КУКЛЕН

ВЕСТНИК
3

55926

70353

132

81133

МАРИЦА с. Бенковски
с. Войсил

3839
12019

67903

с. Динк

21169

03109

с. Желязно

29235

с. Богдан

04563

с. Крислово

39918

с. Васил
Левски
с. Ведраре

10207

с. Костиево

38950
47113

с. Войнягово
с. Горни
Домлян
с. Домлян

12005

с. Манолско
Конаре
с. Радиново

73122
87669

с. Иганово

32226

с. Трилистник
с. Ясно
поле
с. Брягово

с. Каравелово
с. Климент

36186

с. Буково

56335

37229

с. Бяла река

07675

с. Дъбене

24241

с. Воден

11627

с. Клисура

37277

21440

с. Куртово

40703

с. Кърнаре

40939

с. Добри
дол
с. Драгойново
с. Езерово

с. Марино
поле
с. Московец

47250

с. Мраченик

49240

с. Певците

55676

с. Пролом

58616

с. Столетово
с. Добралък

69420

с. Цар Калоян
с. Яврово

78207

с. Гълъбово

18277

с. Руен

10291

16513
22931
133

ПЪРВОМАЙ

61412

06745

23385
27139

с. Караджалово
с. Крушево

36230

с. Поройна

57806

с. Православен
с. Татарево

58089
72093

с. Болярино

5270

с. Момино
село
с. Шишманци
с. Белащица

48948

63238

с. Бойково

05150

с. Балкан
махала
с. Белица

02453

31036

03530

с. Злати
трап
с. Извор

32408

с. Борово

05623

с. Кадиево

35095

49117

134

21324

РАКОВСКИ

87179
135

РОДОПИ

40155

83380
03304

С Т Р.
1

92

ДЪРЖАВЕН
2

136

3

САДОВО

5
43671

с. Оризари

53833

с. Ситово

66651

с. Храбрино

77373

с. Бърдоква

с. Чурен

81774

с. Вазово

10015

с. Голям
Поровец
с. Делчево

15953

с. Ахматово

847

с. Богданица
с. Караджово
с. Кочево

4594
36244

5
58147

с. Сушево

70384

ИСПЕРИХ с. Белинци

3472
7452

20609

с. Милево

48152

с. Йонково

34103

с. Моминко

48965

37010

с. Поповица

57621

с. Китанчево
с. Конево

с. Селци

66127

138

С ТА М Б О ЛИЙСКИ
СЪЕДИНЕНИЕ

с. Триводици
с. Голям
Чардак
с. Любен

73081
46944
44481
15970

24150

38296

с. Къпиновци
с. Лудогорци
с. Лъвино

40899

с. Малък
Поровец
с. Печеница

46913

с. Подайва

56945

24116
44358

56232

с. Малък
Чардак
с. Правище

58058

с. Райнино

61875

с. Царимир

78171

с. Свещари

65650

с. Церетелево
с. Драгомир

78392

с. Средоселци
с. Старо селище
с. Тодорово

68552

с. Найден
Герово
с. Неделево

23426
51069
51305

с. Красново,
Красн. бани
с. Кръстевич
с. Мало
Крушево
с. Михилци

39579

48564

с. Мътеница

49624

с. Ново Железаре
с. Паничери

52088
55378

с. Старо
Железаре
с. Старосел

68967

с. Черничево
с. Беловица

143

КУБРАТ

с. Яким
Груево
с. Бисерци

69047
72578
87285
4131

с. Божурово

5058

с. Горичево

16105

с. Задруга

30212

с. Звънарци

30541

с. Каменово

35897

с. Медовене

47617

с. Мъдрево

49518

с. Равно

61203

69016

с. Савин

65022

81030

с. Севар

65886

с. Сеслав

66295

с. Тертер

72337

40333
46752

3589

РАЗГРАД
ЗАВЕТ

4
с. Прелез

39102

00480

141

3

24921

с. Анево

ХИСАР

142

2

с. Драгомъж
с. Духовец

СОПОТ

140

1

БРОЙ 37

4
с. Лилково

137

139

ВЕСТНИК

с. Веселец

10714

с. Точилари

72895

с. Иван
Шишманово

32192

с. Юпер

86091

144

ЛОЗНИЦА с. Бели Лом

24092

БРОЙ 37
1

2

145

146

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Веселина

5
10759

с. Гороцвет

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 9 3
3

4
с. Ботров

5

17066

с. Дряновец

23916

с. Градина

17498

с. Копривец

38529

с. Каменар

35715

5133

с. Крояч

39949

с. Ловско

44937

с. Манастирско
с. Манастирци
с. Сейдол

47038

с. Лом Черковна
с. Пейчиново
с. Пет кладенци
с. Полско
Косово
с. Стърмен

70130

с. Кривня

39832

с. Писанец

56441

с. Просторно
с. Сеново

58668

с. Топчии

72850

с. Баниска

2587

с. Батишница
с. Бъзовец

2868

47041
65992

с. Синя
вода
с. Студенец

66593
70069

с. Трапище

73002

с. Тръбач

73262

с. Чудомир

81619

САМУИЛ с. Богданци

4666

с. Богомилци
с. Владимировци
с. Голям
извор
с. Голяма
вода
с. Желязковец
с. Здравец

4741

149

150

ВЕТОВО

ДВЕ МОГИЛИ

11449
15761
15669

148

55720
55988
57368

66229

7212

с. Каран
Върбовка
с. Кацелово

36364
36703

с. Могилино

30380

29218

с. Острица

54362

30630

с. Пепелина

55837

с. Кара Михал
с. Кривица

36333
39815

с. Помен

57488

с. Ножарово

52341

с. Чилнов

81373

с. Пчелина

58877

с. Самуил

65276

с. Хума

с. Широково
ИВАНОВО с. Божичен

83301

77517

с. Иваново

32095

с. Хърсово

77579

с. Кошов

39205

ЦАР КАЛОЯН

с. Костанденец

38830

с. Красен

39520

с. Мечка

47977

БОРОВО

с. Батин

2854

с. Нисово

51768

с. Брестовица
с. Волово

6519

с. Сваленик

65509

с. Табачка

72028

с. Тръстеник
с. Церовец

73362
78433

с. Червен

80443

с. Бабово

2083

с. Борисово

5517

с. Бръшлен

6673

151

РУСЕ
147

5877

БЯЛА

с. Горно
Абланово
с. Екзарх
Йосиф
с. Обретеник
с. Бистренци
с. Босилковци

12067
16674
27173
53117
4162
5743

152

СЛИВО
ПОЛЕ

4981

С Т Р.
1

94

ДЪРЖАВЕН
2

153

3

ЦЕНОВО

4
с. Голямо
Враново
с. Кошарна

5
15829

с. Малко
Враново
с. Стамболово
с. Черешово
с. Юделник

86026

ВЕСТНИК
1

4
с. Сокол

5
67828
69184

46560

с. Стефан
Караджа
с. Суходол

70336

68713

с. Черногор

81075

80652

с. Белцов

3745

с. Беляново

3808

с. Джулюница
с. Долна
Студена
с. Караманово
с. Кривина

20849

с. Новград

51977

с. Пиперково
с. Ценово

56366

АЛФАТАР с. Алеково
с. Бистра

155

ГЛАВИНИЦА

3

39178

156

22277
36316
39788

78361

СИЛИСТРА
154

2

БРОЙ 37

240
4145

ДУЛОВО

с. Боил

5124

с. Водно

11764

с. Вокил

12022

с. Върбино

12721

с. Грънчарово
с. Долец

18018
21926

с. Златоклас

31125

с. Козяк

37839

с. Колобър

38073

с. Межден

47696

с. Овен

53148

с. Окорш

53494

с. Орешене

53744

с. Паисиево

55186
57296

с. Васил
Левски
с. Кутловица
с. Цар Асен

40751

с. Полковник Таслаково
с. Поройно

78063

с. Правда

57995

с. Чуковец

81712

с. Прохлада

58709

с. Бащино

3017

с. Раздел

61724

с. Богданци

4670

с. Руйно

63286

с. Секулово

66038

с. Скала

66696

с. Черковна

80738

с. Чернолик

81150

с. Яребица

87504

КАЙНАР- с. Войново
ДЖА
с. Голеш

11990

10210

с. Вълкан

12440

с. Дичево

21230

с. Долно
Ряхово
с. Зарица

22798

с. Зафирово

30377

с. Звенимир

30507

с. Зебил

30689

с. Калугерене
с. Коларово

35554
37993

с. Косара

38707

с. Листец

43894

с. Малък
Преславец
с. Ножарево

46927

с. Осен

54078

31406

52338

с. Падина

55138

с. Подлес

57056

157

с. Господиново
с. Давидово
с. Добруджанка
с. Зарник

57813

15566
17333
20047
21720
30346

с. Кайнарджа
с. Каменци

35242
35938

с. Краново

39462

с. Полковник Чолаково

57306

БРОЙ 37
1

2

158

ДЪРЖАВЕН
3

СИТОВО

161

ТУТРАКАН

4
с. Попрусаново
с. Посев

5
57724

с. Светослав
с. Средище

5
17810

57889
65615

с. Езеро

27111

68357

с. Еленово

27245

с. Стрелково
с. Босна

69804

с. Загорци

30171

с. Каменово

35907

с. Гарван

14547

с. Караново

36395

с. Добротица
с. Ирник

21693

с. Коньово

38426

с. Любенец

44505

32799
32839

с. Любен

44495

с. Любенова
махала
с. Научене

44522

с. Искра

с. Нова Попина
с. Поляна

51901

с. Омарчево

53518

с. Питово

56527

57385
57577

с. Ситово

66665

58726

с. Слатина

67249

с. Полско
падарево
с. Прохорово
с. Радево

57371

с. Попина

с. Ястребна

87694

с. Сабрано

70456

с. Сокол

67831

с. Стоил
войвода
с. Съдиево

69314

с. Антимово

161

КОТЕЛ

1

2

С Т Р. 9 5
4
с. Графитово
с. Дядово

3

5757

494

с. Белица

3527

с. Бреница

6389

с. Варненци

10149

с. Дунавец

24044

с. Пожарево

57090

с. Преславци
с. Старо
село
с. Сяново

58253

70682

с. Търновци

73729

с. Цар Самуил
с. Царев
дол
с. Шуменци

78238

с. Боринци

162

ТВЪРДИЦА

с. Съдийско
поле
с. Бяла паланка
с. Боров дол
с. Злати
бряг
с. Близнец

69078

24760

51161

61310

70487
70490
07644
05551
29533
04443

с. Червенаково
с. Оризари

80474

с. Сборище

65499

с. Сърцево

70679
5737

05480

с. Босилково
с. Вишнево

11377

с. Дъбова

24270

с. Гълъбово

850

с. Кипилово

36854

12526

с. Стрелци

69821

с. Вълчан
дол
с. Глогино
с. Давидково
с. Две тополи
с. Дебеляново
с. Дрянка

20033

78118
83524

СЛИВЕН
159

ВЕСТНИК

НОВА ЗА- с. Асеновец
ГОРА
с. Богданово
с. Брястово
с. Бял кладенец

00713
04635
06788
07778

53847

СМОЛЯН
163

БАНИТЕ

15117

20198
20290
23875

С Т Р.
1

164

165

166

167

168

96

ДЪРЖАВЕН
2

3

БОРИНО

ДЕВИН

ДОСПАТ

ЗЛАТО
ГРАД

МАДАН

4
с. Загражден
с. Кръстатица
с. Малка
Арда
с. Оряховец

5
30209

54002

с. Планинско
с. Рибен дол

59313

ВЕСТНИК
1

2

БРОЙ 37
3

4
с. Боровина
с. Буково

40326

5
5579
7017

с. Вехтино

10910

с. Враненци

12187

с. Върба

12655
12841

62606

с. Въргов
дол
с. Гарабина

с. Сливка

67355

с. Галище

14413

с. Стърница

70158

с. Дирало

21213

с. Треве

72922

с. Долие

21943

46406

14115

с. Буйново

6879

с. Касапско

36556

с. Кожари

37592

с. Кориите

38594

с. Чала

80159

с. Крайна

41277

с. Ягодина

87223

с. Купен

40662

с. Беден

3112

с. Леска

43387

с. Брезе

6269

с. Ливаде

43637

с. Грохотно

17957

с. Ловци

43983

с. Гьоврен

18424

с. Миле

48146

с. Жребево

29502

с. Митовска

48461

с. Кестен

36796

с. Мъглища

49504

с. Михалково
с. Осиково

48547

с. Петров
дол
с. Печинско

56157

с. Селча

66130

с. Стоманево
с. Триград

69465

с. Чуреково

54198

56246

с. Планинци
с. Равнил

56681

73105

с. Равнища

61176

81815

с. Рустан

63481

с. Бръщен

6700

с. Змеица

61162

31259

с. Букова
поляна
с. Високите

11260

с. Късак

41006

с. Върбина

12718

с. Любча

44642
78567

с. Чавдар

80025

с. Долен

21871

с. Ерма
река
с. Кушла

27588

с. Равно нивище
с. Средногорци
с. Стайчин
дол
с. Студена

61234

с. Црънча

40806

с. Пресока

59344

с. Страшимир
с. Цацаровци
с. Арпаджик
с. Борика

69759
78241
669
5387

169

6937

68451
68638
70041

с. Тънкото

73599

с. Уручовци

75157

с. Цирка

78505

с. Чурка

81801

с. Шаренка

83048

Н Е Д Е Л И- с. Бурево
НО
с. Върли
дол

7911
12896

БРОЙ 37
1

2

170

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Върлино

5
12927

с. Гърнати

ВЕСТНИК
1

4
с. Липница

5
43788

18374

с. Новачене

51946

с. Диманово

21004

с. Радотина

61594

с. Дуня

24952

с. Рашково

62298

с. Еленка

41157

с. Скравена

66860

с. Изгрев

32559

6050

с. Козарка

37695

с. Бракьовци
Букоровци

7020

с. Кочани

39092

с. Бърля

7555

с. Крайна

41277

с. Кундево

40628

с. Оградна

53388

с. Средец

68309

с. Тънка
бара

73883

с. Елховец

27365

с. Проглед

58517

с. Богутево

4801

с. Зоринца

31351

с. Забърдо

30034

с. Острица

54376

с. Хвойна

77219

с. Павелско

55035

с. Орехово

53669

с. Студенец

70072

с. Малево

46286

с. Лилеково

43668

ГОРНА
с. Априлово
МАЛИНА
с. Байлово

с. Гурмазово
с. Делян

18174

с. Белопоп
ци
с. Гайтанево

20626

с. Златуша

31187

с. Мала Раковица
с. Пожарево

46259

с. Пролеша

58606

с. Росоман

63121

с. Горна
Малина
с. Горно Камарци
с. Долна
Малина
с. Долно
Камарци
с. Макоцево

с. Хераково

77246

с. Негушево

51281

с. Храбърско
с. Боженица

77400

с. Осоица

54287

с. Саранци

65419

с. Гурково

18143

с. Стъргел

70127

с. Елов дол

27334

80282

с. Краево

39267

с. Чеканчево
с. Беренде

174

ЧЕПЕ
ЛАРЕ

175

ОБЛАСТ
СОФИЯ

173

3

ГОДЕЧ

РУДОЗЕМ

171

172

2

С Т Р. 9 7

БОЖУ
РИЩЕ

БОТЕВ
ГРАД

57100

4950

176

ДРАГОМАН

с. Връдловци
с. Върбница

12320

с. Гинци

14903

с. Голеш

15572

с. Губеш

18037

с. Каленовци
с. Комщица

35345
38186

с. Лопушня

44300

с. Мургаш

49334

с. Равна

61100

с. Разбоище

61652

с. Ропот

63001

с. Смолча

67641

с. Станинци

68775

с. Туден

73417

с. Шума

83466

12770

549
2258
3705
14338
16314
16794
22174
22647
46231

3890

С Т Р.
1

98

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
с. Беренде
извор
с. Василов
ци
с. Вишан

5

с. Владиславци
с. Габер

11483

с. Големо
Малово
с. Горно
село
с. Грълска
падина
с. Долна
Невля
с. Долно
Ново село
с. Драгоил

177

ЕЛИН
ПЕЛИН

ВЕСТНИК
1

2

БРОЙ 37
3

4
с. Елешница
с. Караполци
с. Крушовица
с. Лесново

5
34120

14034

с. Мусачево

49388

15518

с. Огняново

53343

16938

с. Петково

56006

с. Потоп

57921

с. Равно
поле
с. Столник

61248
69448

с. Чурек

81760

3900
10269
11332

18006
22229
22722
23354

с. Дреатин

23635

с. Калотина

35479

с. Камбелевци
с. Круша

35630

178

ЕТРО
ПОЛЕ

36422
40227
43445

с. Бойковец

5147

с. Брусен

6608

с. Горунака

17289

с. Лопян

44313

40070

с. Лъга

44389

с. Летница

43484

49641

с. Липинци

43757

с. Малки
Искър
с. Оселна

54050

с. Мало Малово
с. Начево

46766

с. Рибарица

62582

с. Ямна

87391

с. Неделище

51322

с. Несла

51514

с. Петрич

56137

с. Ново
бърдо
с.
Прекръсте
с. Раяновци

52043

с. Църквище
с. Бальовци

78669

с. Табан
с. Цацаровци
с. Цръклевци
с. Чеканец

51189

58133
62342

179

180

ЗЛАТИЦА с. Карлиево

ИХТИМАН

36484

02539

с. Белица

7960

72014

с. Боерица

4892

78255

с. Борика

5390

78553

6851

80265

с. Бузяковци
с. Бърдо

07435

с. Чепърлинци
с. Чорул

80426

с. Венковец

10656

с. Веринско

10690

с. Чуковезер

81699

с. Живково

29338

с. Ялботина

87343

с. Костадинкино
с. Мечковци

41191
48009

с. Мирово

48369

с. Мухово

49450

с. Пановци

55405

с. Пауново

55600

с. Полянци

57443

с. Богданлия
с. Габра
с. Голема
Раковица
с. Григорево
с. Доганово

81579

4604
14074
15432
17885
21779

БРОЙ 37
1

181

182

2

ДЪРЖАВЕН
3

КОСТЕНЕЦ

4
с. Селянин
с. Стамболово
с. Черньово

81253

с. Подгориe

56993

с. Горна Василица
с. Пчелин

18561
58863

с. Очуша

54554

КО С Т И Н- с. Безден
БРОД
с. Богьовци
с. Бучин
проход
с. Голяновци
с. Градец

183

5
66144

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 9 9
3

4
с. Разлив

5
61807

с. Своде

65872

САМОКОВ с. Алино

391

4830
186

с. Бели Искър
с. Белчин

3441

с. Белчински бани
с. Говедарци

3770

с. Горни
Окол
с. Долни
Окол
с. Доспей

3191
4813
7171

3767

15285
16599
22469
23039

17449

с. Драгушиново
с. Злокучене

31228

15984

23491

с. Драговищица
с. Дреново

23296

с. Клисура

37294

23707

37527

с. Дръмша

23844

с. Ковачевци
с. Маджаре

с. Опицвет

53607

с. Понор

57529

с. Царичина

78197

с. Чибаовци

81356

МИРКОВО с. Бенковски
с. Брестака
с. Буново

с. Мала
църква
с. Ново
село
с. Поповяне

3842
6421
7051

46067
46276
52249
57697

с. Продановци
с. Райово

58548

с. Рельово

62486

с. Шипочане
с. Широки
дол
с. Ярлово

83243

с. Бакьово

2289

61922

с. Илинден

32651

с. Каменица

35821

с. Плъзище

56842

с. Преспа

58267

с. Смолско

67636

с. Батулия

2899

с. Хвърчил

77236

с. Бов

4546

80707

с. Бов

14461

24164

с. Брезе

6272

187

СВОГЕ

83291
87552

184

ПИРДОП

с. Черковище
с. Душанци

185

ПРАВЕЦ

с. Видраре

11020

с. Брезовдол

6327

с. Джурово

20897

с. Буковец

6985

с. Калугерово
с. Манаселска река
с. Осиковица
с. Осиковска Лакавица
с. Правешка
Лакавица
с. Равнище

35585

с. Владо
Тричков
с. Габровница
с. Губислав

11510

46961
54170

14194
18040

с. Добравица
с. Добърчин

21316

58044

с. Дружево

23798

61189

с. Еленов
дол

27228

54211

21751

С Т Р.
1

100
2

188

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Желен

5
29163

с. Завидовци
с. Заноге

30082

с. Заселе

30350

с. Зимевица

30847

с. Лакатник

14475

с. Левище

44906

с. Лесковдол
с. Луково

43390

5
16691

22736

46588

44330

с. Долно
Ново село
с. Колю Мариново
с. Малко
Дряново
с. Малък
дол
с. Марково

с. Манастирище
с. Миланово

47024

с. Медово

47665

с. Мирово

48372

с. Огоя

53374

51072

с. Оплетня

53610

с. Осеновлаг
с. Реброво

54122
62387

с. Редина

62414

с. Свидня

65663

с. Томпсън

72655

с. Найденово
с. Опълченец
с. Партизанин
с. Плодовитово
с. Православ
с. Славянин

с. Церецел

78402

с. Церово

78481

с. Ябланица

87028

2

3

30329

48129

с. Съединение
с. Сърневец

16852
17717

38100

49998
47305

53624
55484
56811
58075
67074
70531
70562

с. Черна
гора
с. Брестова

80793

с. Дворище

20211

с. Димовци

21124

с. Жерговец

29297
29595

18133

с. Жълтопоп
с. Златирът

с. Гълъбовци
с. Драготинци
с. Извор

18294

с. Конаре

38203

23474

с. Лява река

44776
22767

с. Пищане

56558

58894

с. Повалиръж
с. Радуловци
с. Ракита

56914

с. Паничерево
с. Пчелиново
с. Априлово
с. Великово

10416

с. Главан

14951

с. Искрица

32857

с. Медникарово
с. Мусачево

47603

10673

с. Мъдрец

49535

15744

с. Помощник

57515

СЛИВНИ- с. АлдомиЦА
ровци
с. Бахалин

223

с. Братя
Даскалови
с. Верен
с. Голям
дол

190

2926
6175
7541

32411

61621
61964

СТАРА
ЗАГОРА
БР. ДАС
КАЛОВИ

1

БРОЙ 37
4
с. Горно Белево
с. Горно
Ново село
с. Гранит

с. Братушково
с. Бърложница
с. Гургулят

189

ВЕСТНИК

6183

191

ГЪЛЪ
БОВО

6478

31022

00552

49391

БРОЙ 37
1
192

193

194

195

2

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Разделна
с. Ветрен

10848

с. Дъбово

24342

с. Зимница

30870

с. Радунци

61635

с. Землен

30795

с. Селце

66103

31293

с. Сливито

67341

с. Тулово

73420

с. Знаменосец
с. Ковач

с. Шаново

83020

с. Юлиево

86043

с. Яворовец

87148

Н И КОЛ А- с. Едрево
ЕВО
с. Елхово

ОПАН

ПАВЕЛ
БАНЯ

2

3

5671

27070
27379

5
17960
7288
20153
21209

37455

с. Ковачево

37507

с. Коларово

38008

с. Константиновец
с. Любеново

38340

с. Маца

47500

с. Овчарци

53268
57323

65838

44540

с. Нова махала
с. Бащино

51888

с. Бял извор

7750

с. Бяло поле

7819

с. Полски
Градец
с. Рисиманово
с. Свободен

с. Васил
Левски
с. Венец

10224

с. Сърнево

70586

10639

72477

с. Княжевско
с. Кравино

61791

с. Тихомирово
с. Тополяне

72824

39222

с. Трояново

73225

с. Опан

53576

с. Трънково

73314

с. Пъстрен

59166

3023

с. Средец

68312

с. Столетово
с. Тракия

69434
72970

с. Ястребово
с. Асен

87713

с. Виден

10954

с. Габарево

14026

с. Г. Сахране
с. Долно
Сахране
с. Манолово

16924

с. Осетеново
с. Скобелево
с. Турия

196

1

С Т Р. 1 0 1
4
с. Боздуганово
с. Българене
с. ДаскалАтанасово
с. Диня

МЪГЛИЖ с. Борущица

5
61755

ВЕСТНИК

с. Търничени
РАДНЕВО с. Бели бряг

697

22808

197

ЧИРПАН

62712

с. Винарово

11082

с. Гита

14920

с. Димитриево
с. Държава

21049
24623

с. Зетьово

30819

с. Златна
ливада
с. Изворово

31070
32456

с. Малко
Тръново
с. Могилово

46658

с. Осларка

54242

48831

с. Рупките

63344

47101

с. Свобода

65810

54153

с. Спасово

68182

66826

с. Средно
Градище
с. Стоян
Заимово
с. Целина

68463

с. Ценово

78375

73451
73688
3407

69496
78330

С Т Р.
1

102
2

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Яворово

5
87182

с. Яздач

87254

ВЕСТНИК
1

ТЪРГОВИЩЕ
198

А Н ТОНО - гр. АнтоВО
ново
с. Банковец

00518

с. Богомолско
с. Букак

4755

2628

6919

с. Великовци
с. Вельово

10433
10584

С. Глашатай

15045

С. Голямо
Доляне
с. Горна
Златица
с. Градинка

15850

с. Греевци

17840

с. Девино

20479

с. Длъжка
поляна
с. Добротица
с. Долна
Златица
с. Дъбравица
с. Изворово

21275

16211
17525

21703
22099

2

БРОЙ 37
3

4
с. Поройно

5
57827

с. Присойна

58476

с. Пчелно

58949

с. Равно
село
с. Разделци

61251

с. Свирчово

65752

с. Свободица
с. Семерци

65855

с. Слънчовец
с. Стара
речка
с. Старчище

67492
68881

с. Стеврек

69146

с. Стойново

69376

с. Стройновци
с. Таймище

69897
72062

с. Тиховец

72452

с. Трескавец

73078

с. Халваджийско
с. Чеканци

77120

61769

66175

69136

80279

с. Калнище

35448

с. Капище

36169

с. Черна
вода
с. Черни
бряг
с. Шишковица
с. Язовец

с. Китино

37040

с. Яребично

87521

с. Коноп

38323
39368

с. Крушолак

40258

с. Къпинец

40871

с. Кьосевци

41099

с. Ястребино
ОМУРТАГ с. Беломорци
с. Българаново
с. Великденче
с. Величка

87686

с. Крайполе

24428
32473

с. Любичево

44598

с. Малка
Черковна
с. Малоградец
с. Манушевци
с. Мечово

46468

48026

с. Милино

48194

с. Моравица

49045

с. Моравка

49059

с. Орач

53641

с. Пиринец

56424

46735
47130

199

80786
80892
83332
87271

3647
07243
10392
10481

с. Веренци

10687

с. Веселец

10728

с. Врани
кон
с. Голямо
църквище
с. Горна Хубавка
с. Горно Козарево
с. Горно
Новково
с. Горско
село

12156
15922
16420
16818
16849
17230

БРОЙ 37
1

200

2

ДЪРЖАВЕН
3

ОПАКА

4
с. Долна
Хубавка
с. Долно
Козарево
с. Долно
Новково
с. Железари

5
22280

с. Звездица

ПОПОВО

1

2

С Т Р. 1 0 3
4
с. Бракница

5

с. Водица

11716

с. Гагово

14307

с. Глогинка

15103

29088

с. Горица

16081

31416

с. Долец

21937

с. Зелена
морава
с. Змейно

30692

22109

31262

с. Долна
Кабда
с. Дриново

23738

с. Илийно

32620

с. Еленово

27259

с. Камбурово
с. Кестеново
с. Козма
презвитер
с. Красноселци
с. Могилец

35643

с. Заветно

30079

с. Зараево

30332

с. Захари
Стояново
с. Звезда

30404

с. Иванча

32189

48790

с. Кардам

36470

с. Обител

53062

37469

с. Пъдарино

58972

с. Ковачевец
с. Козица

37748

с. Панайот
Хитово
с. Паничино
с. Петрино

55327

с. Конак

38193

с. Ломци

44286
47007

с. Плъстина

56856

с. Манастирица
с. Марчино

с. Птичево

58774

с. Медовина

47634

с. Първан

59029

с. Осиково

54208

с. Росица

63104

55213

с. Рътлина

63639

с. Станец

68761

с. Тъпчилещово
с. Угледно

73609

с. Паламарца
с. Помощица
с. Посабина

57875

с. Садина

65067

75013

с. Светлен

65557

с. Царевци

78166
78450

с. Чернокапци
с. Голямо
Градище
с. Горско
Абланово
с. Гърчиново
с. Крепча

81147

с. Славяново
с. Тръстика

67091

с. Церовище

с. Цар Асен

78077

ИВАЙЛОВ с. Бели дол
ГРАД
с. Белопол
ци
с. Белополяне
с. Ботурче

3424

с. Люблен
201

ВЕСТНИК

22664
22719

36806
37811
39596

55381
56112

15833
17172
18407
39671
44608

с. Априлово

566

с. Баба Тонка
с. Берковски

2021
3931

3

6046

30449

47411

57501

73376

ХАСКОВО
202

3681
3695
5904

с. Брусино

6625

с. Бялградец
с. Ветрушка

7733
10906

С Т Р.
1

203

104
2

ДЪРЖАВЕН
3

ЛЮБИМЕЦ

ВЕСТНИК

4
с. Вис

5
11199

с. Глумово

15179

с. Гнездаре

15240

с. Горно Луково
с. Горско

16835

с. Гугутка

18054

с. Долно
Луково
с. Драбишна
с. Железари

22705
23056

с. Железино

29101

с. Казак

35143

с. Кондово

38248

с. Конници

38317

с. Ламбух

43128

с. Костилково
с. Ленско

38964

с. Мандрица

47069

с. Меден
бук
с. Нова ливада
с. Одринци

47545

53429

с. Орешино

53789

с. Златоустово
с. Маджарово
с. Малки
Воден
с. Малко
Брягово
с. Малко
Попово
с. Румелия

с. Пашкул

55628

с. Ръженово

63584

с. Планинец

56633

66086

с. Плевун

55748

с. Селска
поляна
с. Сеноклас

с. Попско

57769

с. Тополово

72792

с. Покрован

57145

с. Пъстроок

59197

с. Свирачи

65704

с. Розино

62935

с. Сборино

65485

с. Сив кладенец
с. Славеево

66398

с. Соколенци
с. Хухла

67862

17169

1

204

2
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3

с. Белица

3544

с. Васково

10286

с. Габерово

14060

с. Голяма
долина
с. Горни
Главанак
с. Горно
поле
с. Долни
Главанак
с. Долно
Съдиево
с. Ефрем

15698

51857

МИНЕРАЛНИ
БАНИ

с. Ангел
войвода
с. Боян Ботево
с. Брястово

77520

54033

6584

43308

66932

5
46574

МАДЖА- с. БоРОВО
риславци
с. Брусевци

29074

205

4
с. Малко
Градище
с. Оряхово

5503

16496
16907
22375
22856
27663
31173
46084
46499
46557
46632
63313

66233

446

5983
6803

с. Винево

11106

с. Караманци
с. Колец

36325
38042

с. Минерални бани
с. Сираково

48297
66634

с. Спахиево

68237

с. Сусам

70250

с. Вълче
поле
с. Георги
Добрево
с. Дъбовец

12560

24311

с. Сърница

70651

с. Йерусаилмово
с. Лозен

34014

с. Татарево

72103

14787

44077

206

СВИс. Варник
ЛЕНГРАД

10152
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1

207

208

2

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Генералово
с. Дервишка
могила
с. Димитровче
с. Капитан
Андреево
с. Костур

5
14708

с. Левка

43205

с. Лисово

43877

с. Маточина

47468

с. Мезек

47737

с. Михалич

48533

с. Младиново
с. Момково

48698
48979

с. Мустрак

49446

с. Пашово

55645

с. Пъстрогор
с. Равна
гора
с. Райкова
могила
с. Сива река

59183

66370

с. Сладун

67146

с. Студена

70055

с. Чернодъб

81116

с. Щит

84036

ВЕСТНИК
1

20674
21078
36110
39001

61131
61844

209

2

С Т Р. 1 0 5
3

4
с. Рабово

5
61025

с. Воденци

11692

с. Войводенец
с. Гледка

11822
15093

с. Голобрадово
с. Голям
извор
с. Долно
Ботево
с. Долно
Черковище
с. Жълти
бряг
с. Зимовина

30908

с. Лясковец

44803

с. Малък
извор
с. Поповец

46899

с. Светослав
с. Силен

65629

с. Стамболово
с. Тънково

68727

с. Царева
поляна
ТОПОЛОВ с. БългарГРАД
ска поляна
с. Владимирово
с. Доброселец
с. К. Петко
войвода
с. Каменна
река
с. Княжево

15610
15775
22575
22887
29550

57618

66411

73585
78094
7346
11435
21659

СИМЕО- с. Дряново
НОВГРАД
с. Калугерово
с. Константиново
с. Навъсен

23964

51010

с. Мрамор

49219

с. Пясъчево

59210

с. Орешник

53802

с. Свирково

65721

53895

с. Троян

73208

56664

с. Тянево

73821

с. Орлов
дол
с. Планиново
с. Присадец
с. Радовец

61491

СТАМБО- с. Балкан
ЛОВО
с. Бял кладенец
с. Долно
поле
с. Кладенец

35599
38368

2436
7781

24013
35866
37407

58428

с. Сакарци

65156

22770

с. Светлина

65574

37126

с. Синапово

66487

с. Кралево

39400

с. Срем

68583

с. Маджари

46070

с. Устрем

75191

с. Пчелари

58815

76100

с. Пътниково

59207

с. Филипово
с. Хлябово

77325

С Т Р.
1

106
2

210

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Чукарово

ХАРМАН- с. Бисер
ЛИ
с. Богомил

5
81654

ВЕСТНИК
1

212

4
с. Боян

5
5966

4724

с. Буйновица
с. Венец

10642

5298

с. Габрица

14132

с. Денница

20643

с. Дренци

23724

с. Изгрев

32562

с. Капитан
Петко
с. Осеновец

36155

с. Страхилица
с. Черно
главц и
ВЪРБИЦА с. Божурово

69729

с. Болярски
извор
с. Браница

6080

с. Българин

7315

с. Върбово

12810

с. Доситеево
с. Дрипчево

23011

с. Иваново

32100

с. Изворово

32487

с. Коларово

38011

с. Лешниково
с. Надежден

43548

23741

213

6865

54119

81061
5075

с. Иваново

32113

51041

с. Конево

38306

с. Овчарово

53237

39298

с. Орешец

53775

с. Крайгорци
с. Кьолмен

с. Остър
камък
с. Поляново

54448

с. Ловец

43949

57434

с. Маломир

46773

с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненци
с. Черепово

58244

с. Менгишево
с. Методиево
с. Нова
Бяла река
с. Станянци

47785

68847

с. Сушина

70398

с. Черна могила
с. Шишманово

80827

с. Тушовица

73537

ВЕЛИКИ с. Драгоево
ПРЕСЛАВ
с. Златар

ВЕНЕЦ

3

4128

62832
67101
67581
80552

83377

214

ШУМЕН
211

2
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23340

с. Дойранци

30956

с. Имренчево
с. Кочово

32723

с. Миланово

48132

с. Мокреш

48862

с. Мостич

49148

с. Осмар

54273

с. Суха река

70278

с. Троица

73170

с. Хан Крум

78210

с. Борци

с. Чернооково
К А О Л И - с. Гусла
НОВО
с. Загориче

39133

5685

215

КАСПИЧАН

41054

47915
51785

81222
18188
30137
21811

с. Долина

21960

с. Лиси
връх
с. Лятно

43846
44865

с. Наум

51158

с. Омарчево

53521

с. Сини вир

66531

с. Тъкач

73554

с. Средковец
гр. Плиска

68388

с. Върбяне

12838

56770

БРОЙ 37
1

216

217

218

2

ДЪРЖАВЕН
3

4
с. Златна
нива
с. Каспичан

5
31084

с. Косово

38804

с. Кюлевча

41109

с. Марково
с. Могила
НИКОЛА с. Векилски
КОЗЛЕВО
с. Каравелово
с. Красен
дол
с. Крива
река
с. Никола
Козлево
с. Пет могили
с. Ружица

НОВИ
ПАЗАР

36590

ВЕСТНИК
1

2

219

С Т Р. 1 0 7
3

4
с. Янково

ХИТРИНО с. Байково
с. Близнаци

5
87429
2244
4430

47319

с. Висока
поляна
с. Върбак

12663

48773

с. Длъжко

21289

10330

21405
27067

39548

с. Добри
Войниково
с. Едина
ковци
с. Живково

39760

с. Звегор

30421

с. Иглика

32250

с. Калино

35417

с. Каменяк

35969

с. Развигорово
с. Сливак

61697
67283

с. Становец

68802

с. Студеница
с. Тервел

70099

с. Трем

73050

с. Хитрино

14516

с. Черна

80772

гр. Болярово
с. Воден

5284

36194

51651
56071
63269

с. Хърсово

77582

с. Цани
Гинчево
с. Църквица

78032
78656

с. Беджене

3126

с. Войвода

11819

с. Енево

27471

с. Жилино

29391

с. Зайчино
ореше
с. Избул

30274

с. Мировци

48386

с. Писарево

56486

с. Правенци

58027

с. Преселка

58205

с. Сечище

66353

с. Ст. Михайловски
с. Стан

32353

11257

29341

72285

ЯМБОЛ
220

БОЛЯ
РОВО

11658
12588

69506

с. Вълчи
извор
с. Г. Крушево
с. Горска
поляна
с. Денница

68744

с. Дъбово

24356

с. Тръница

73300

31019

СМЯДОВО с. Александрово
с. Бял бряг

309

с. Златиница
с. Иглика

7729

с. Веселиново
с. Желъд

10762

с. Кълново

40840

с. Ново Янково
с. Риш

52310

с. Черни
връх

29177

62732
80950

с. Камен
връх
с. Крайново

15881
17097
20657

32264
35756
39356

с. Малко
Шарково
с. Мамарчево
с. Оман

46704

с. Попово

57652

с. Ружица

63272

46958
53504

С Т Р.
1

221

222

108
2

ДЪРЖАВЕН
3

ЕЛХОВО

СТРАЛДЖА

4
с. Ситово

5
66679

с. Ст. Караджово
с. Шарково

ВЕСТНИК
1

4
с. Люлин

5
44666

69208

с. Недялско

51384

83051

с. Поляна

57409

с. Странджа

69674

с. Правдино

58003

с. Борисово

5520

с. Бояново

6001

223

2
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3

ТУНДЖА с. Веселиново
с. Кабиле

10776
35028

с. В. поляна

12530

с. Драма

23557

с. Г. Дервент
с. Гранитово
с. Добрич

15730

с. Роза

62921

17748

с. Савино

65036
47562

с. Жребино

29516

с. Изгрев

32576

с. Меден
кледенец
с. Миладиновци
с. Болярско

с. Кирилово

36909

с. Лалково

43116

с. Лесово

43459

с. М. Кирилово
с. М. манастир
с. Маломирово
с. Мелница

21542

с. Гълъбинци
с. Крумово

48101
05308
18259
40018

46615

с. Ген. Инзово
с. Ботево

05863

46904

с. Безмер

03229

с. Бояджик

05952

с. Робово

62757

с. Дряново

23978

с. Асеново

00758

с. Сламино

67177

с. Стара
река
с. Коневец

68878

с. Симеоново
с. Козарево

66456

с. Челник

80306

с. Каравелово
с. Калчево

36200

с. Победа

56873

с. Окоп

53480

46797
47768

с. Пчела

58801

с. Раздел

61738

с. Славейково
с. Стройно

66980

с. Трънково

73328

с. Чернозем

81121

с. Александрово
с. Воденичане
с. Джинот

343

69883

11661
20804
32771

32740

38279

37681

35609

с. Иречеково
с. Каменец

35794

с. Богорово

4786

с. Ханово

77150

с. Войника

11908

с. Маломир

46783

с. Леярово

43615
44118

с. Х. Димитрово
с. Дражево

77030

с. Лозенец
с. Маленово

46303

с. Завой

30096

с. Палаузово
с. Първенец

55244

с. Могила

48787

59046
65406

с. Голям
манастир
с. Тарнава

15789

с. Саранско

73657

с. Тамарино

72076

с. Калчево

35609

с. Чарда

80220

с. Чарган

80217

23501
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ДЪРЖАВЕН

§ 24. Създава се ново приложение № 3а
към чл. 23, ал. 8:
„Приложение № 3а
към чл. 23, ал. 8
(Дата)
(Име и адрес на кандидата)
(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с
тяхната техническа спецификация (в случай че тя е
по-подробна, може да я приложите към бланката)

Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща
на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да
бъде представена на официална бланка на
представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или
доставена лично.
Подпис...................
(печат)
(име на кандидата)“
§ 25. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) точка 23 се изменя така:
„23. Кандидат, който не е възложител по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
от НВМОП в случаите по чл. 23, ал. 4 – наймалко три съпоставими независими оферти в
оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента (в случаите на доставка на
машини офертите трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния
представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи), за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертите се издават не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и

ВЕСТНИК
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се придружават от техническа спецификация в
случаите на закупуване на транспортни средства,
машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника.
Оферентите – местни лица, трябва да са вписани
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗКС.
Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2а.
Кандидатите посочват избрания оферент.“;
б) точка 24 се изменя така:
„24. За кандидат, който не е възложител по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
от НВМОП, в случаите по чл. 23, ал. 5 – една
независима оферта в оригинал, която съдържа
фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента (в случаите на доставка на машини офертите трябва
да съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител), с цел
съпоставяне с референтните цени и определяне
на основателността на предложените разходи за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорени с един доставчик/изпълнител на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертата се издава не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружава от техническа спецификация в
случаите на закупуване на транспортни средства,
машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни лица, трябва да са
вписани в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни
лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни
работи, местни и чуждестранни лица, трябва
да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за
камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2
ЗКС. Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение
№ 2а. Заверено копие от предварителни или
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окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка, модел,
цена в левове или евро и срок. В договорите
се описва ДДС.“;
в) в т. 25 преди думата „Обосновка“ се добавят думите „За кандидат, който не е възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП, в случаите по чл. 21, ал. 4“;
г) в т. 26 след думите в скобите „тези услуги“
се поставя запетая и се добавя „когато те са
извършени преди подаване на заявлението за
подпомагане“;
д) създават се т. 28, 29, 30, 31 и 32:
„28. Kоличествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.
29. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за
кандидати юридически лица с нестопанска цел).
30. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията
на ЗОП или НВМОП процедура за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 5,
извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се
кандидатства за подпомагане на такива разходи
от кандидат, който е възложител по чл. 7, чл. 14,
ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП).
31. За кандидат, който не е възложител по
чл. 7, чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
НВМОП – заверено копие от предварителни
или окончателни договори за услуги, работи,
доставки – обект на инвестицията, с определени
марка, модел, цена в левове или евро и срок.
В договорите се описва ДДС. Доставчиците
или изпълнителите по договорите трябва да
бъдат регистрирани за местни лица в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а за чуждестранни лица трябва да представят
документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. В случаите на
строително-монтажни работи, изпълнителите
местни и чуждестранни лица трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
32. Удостоверение, издадено от НИНКН, че
обектът на инвестицията не е недвижима културна ценност (не се представя за дейностите
по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4).“
2. В таблица „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 3“ се създава т. 4:
„4. Копие от документ за собственост/
ползване или копие от одобрен идеен проект
за изграждане на съоръжение за пречистване
на отпадъчните води.“
3. В таблица „Декларации“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в точка 3 след думата „държавата“ се
добавят думите „(не се попълва от кандидати
общини)“;
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б) създава се нова точка 12, а досегашната
т. 12 става 13:
„12. Декларирам, че проектът, с който
кандидатствам, не генерира приходи и е в
обществен интерес (не се попълва за проекти,
подадени от кандидати общини, и за проекти
по чл. 7, ал. 2).“
§ 26. В приложение № 5 към чл. 28, ал. 2,
т. 2 се правят следните изменения:
1. На ред първи след думата „жители“ се
добавя „(към края на 2005)“.
2. На ред втори след думата „жители“ се
добавя „(към края на 2005)“.
§ 27. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 от раздел І „Документи, които
ползвателят на помощта трябва да подаде при
заявка за авансово плащане“ след думата „пълномощно“ се добавя „или заповед на кмета“.
2. В подраздел „Общи документи“ от раздел
II „Документи, които ползвателят на помощта
трябва да подаде при заявка за междинно и
окончателно плащане“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 8 думата в скобите „ЮЛНЦ“ се заменя с „не се изисква от кандидати общини“;
б) в т. 11, 12, 13 и 14 в края на изреченията
се поставят скоби и се добавят думите „не се
изисква от кандидати общини“;
г) точки 21 и 23 се изменят така:
„21. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока
на застраховката, придружено от пълно дневно
банково извлечение.“
„23. Приемо-предавателен протокол между
доставчика и ползвателя на помощта с детайлно
описание на техническите характеристики.“;
д) създава се т. 28:
„28. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг).“
§ 28. Навсякъде в приложенията към наредбата думата „(ОРА)“ се заменя с думата
„(ОДФ – ПСМП).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 30. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 1, т. 2 и § 6, т. 4 и 5.
§ 31. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ, L 368 от
23.12.2006) § 2, т. 2 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 15 август
2008 г., за които няма сключени договори за
подпомагане.
Министър: М. Найденов
4087
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 76 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думите „финансово посредничество“
се заменят с „финансови услуги“.
2. Създава се т. 13:
„13. развъждане на животни.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми
енергийни източници е в размер на 80 % от
одобрените разходи, но не повече от левовата
равностойност на 200 000 евро.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3, а след
думите „по ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и ал. 3:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката.
(3) В случаите на проекти, включващи
строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени
преди посещението на място по чл. 27, ал. 2,
с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1,
т. 5, буква „а“.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 4 и 5.
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 5000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства,
заедно с тези, за които не се кандидатства, но
са част от цялостния обект на инвестицията
и без него той не може да бъде завършен и/
или да функционира самостоятелно, не трябва да надхвърлят левовата равностойност на
400 000 евро.
(3) За проекти за производство на енергия
от възобновяеми източници общите допустими
разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „за период“ се добавя „от“.
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2. В ал. 2 след думите „евро за“ се добавя
„период от“.
§ 6. В чл. 12, ал. 2 след думата „одобрена“
се добавя „от РА“.
§ 7. В чл. 16, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Бизнес планът се представя на хартиен и
електронен носител, като таблиците, включени
в него, са във формат „xls“.“
§ 8. В чл. 17, ал. 1 думите „изпълняват на“
се заменят с „изпълняват върху“, а думите „изпълнявани на“ с „изпълнявани върху“.
§ 9. В чл. 21 думите „лицензиране и/или
разрешение“ се заменят с „лицензиране, разрешение и/или регистрация“, а думите „лицензи
и/или разрешения“ се заменят с „лицензи,
разрешения и/или регистрация“.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 2 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
б) в т. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг“;
в) в т. 5, буква „б“, в края на изречението
се поставя запетая и се добавят думите „както
и разходи за изработване на информационна
табела или билборд“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Закупуването чрез финансов лизинг
на активи по ал. 1, т. 2 и 3 е допустимо при
условие, че ползвателят на помощта стане
собственик на съответния актив не по-късно
от датата на подаване до РА на заявката за
окончателно плащане.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество (фирмата не се
попълва за оферти, подадени от Национална
служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока
на валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента, с
цел определяне на основателността на предложените разходи. В случаите на доставка на
машини офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи.
Кандидатът представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители/доставчици.“
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите
„най-малко една оферта в оригинал, с цел определяне на разумността и основателността на
предложените разходи“ се заменят със „заверени
копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители“.
5. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(6) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато
са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва да
представят документ за правосубектност съгласно
националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в
Централен професионален регистър на строителя
съгласно Закона за камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или
отделни видове строителни и монтажни работи
от съответната категория съгласно изискванията
на чл. 3, ал. 2 от ЗКС. Изискването за вписване
в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ.
(7) В случаите по ал. 3 кандидатът изпраща
запитване за оферта по образец съгласно приложение № 4а. В случаите, когато кандидатът
не е избрал най-ниската оферта, направеният
избор се обосновава писмено.
6. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 8 и 9.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 10, а думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 8“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 11.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 12 и се изменя
и допълва така:
а) точка 3 се изменя така:
„3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“
б) в т. 4 след думата „лизинг“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на финансов лизинг“;
в) създават се т. 9,10 и 11:
„9. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор, в случаите на
финансов лизинг;
10. закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен
софтуер и специализирана техника) и превозни
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средства чрез финансов лизинг, когато не са
спазени условията на ал. 2;
11. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създадени условия за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.“
10. Досегашната ал. 9 стават ал. 13.
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създават изречение второ и трето:
„Заповедта съдържа началния и крайния
срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния
период на прием. Със заповедта може да бъде
определен и бюджет само за една от допустимите за подпомагане дейности.“
2. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „ПРСР“, а
думите „областните разплащателни агенции
(ОРА) и областните дирекции „Земеделие и
гори“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП) и областните
дирекции „Земеделие“.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При вземане на решение за спиране на
приема на заявления за подпомагане съобще
нието се публикува най-малко 15 календарни
дни преди спирането на приема на електронните
страници на ПРСР и РА и на общодостъпно
място в ОДФ – ПСМП и областните дирекции
„Земеделие“.“
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „областната разплащателна
агенция (ОРА)“ се заменят с „областната дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.“
3. В ал. 3 и 4 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „три“ се заменя с
„пет“, а думата „подаване“ се заменя с „крайната
дата за съответния период на прием“;
б) създава се нова т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
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или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен
негов представител или служител не е открит
при извършване на посещението на място, РА
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни
дни от подаване на заявлението за подпомагане
длъжностно лице от РА задължително извършва
посещението на място по ал. 1, т. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след думите
„ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 3“, а след думите
„10 работни дни от“ се добавя „получаване на“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея се
създава т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 5, който се удостоверява
с акта за нейното създаване, и до датата на
вземане на решение за оценка.“
6. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.
(7) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(8) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или ал. 7 кандидатът
може да кандидатства отново с нов проект по
реда на наредбата.“
§ 14. В чл. 28 досегашният текст става ал. 1
и се създават ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП,
се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) За всяко заседание на ЕКОП неин
член не участва в заседанието при обсъждане
на конкретно заявление за подпомагане, в
случай че:
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1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявлението.“
(6) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва
декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 – 4.“
§ 15. В чл. 29, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 27, ал. 2“ се заменят
с „чл. 27, ал. 3“.
2. В т. 3 думите „чл. 27, ал. 3“ се заменят
с „чл. 27, ал. 4“.
3. В т. 5 след думите „чл. 8, ал. 1“ се добавят
„или надхвърли максималния размер в случаите
по чл. 9, ал. 3.“
§ 16. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато сумата на исканата финансова
помощ по предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния
бюджет по мярката, определен в заповедта
по чл. 25, ал. 1, заявленията за подпомагане,
класирани съгласно критериите за оценка по
чл. 27, ал. 2, т. 2, се одобряват в низходящ ред,
до размера, определен в заповедта.“
§ 17. В чл. 31, ал. 1 след думата „подпо
магане“ се поставя запетая и се добавя „която
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалните разплащателни агенции (РРА)“ се заменят с „областните дирекции на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна
агенция“(ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 19. В чл. 35, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 21. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, която включва и
проверка за функционална несамостоятелност,
която:
а) се извършва в присъствието на ползвателя,
упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
ползвателя, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на ползвателя, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е открит при извършване на проверката
на място, РА уведомява ползвателя, като му
изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
3. В ал. 3 се създава нова т. 3:
„3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на
част от инвестицията при подаване на заявка
за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава
със срока на работа на комисията, който се
удостоверява с акта за нейното създаване от
изпълнителния директор на РА, и до датата на
вземане на решение за оценка.“
§ 22. В допълнителните разпоредби се създават нови т. 29, 30, 31, 32 и 33:
„29. „Обособена част от инвестицията“ е
завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.
30. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).
31. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти
или установяване ползване на обща инфраструк-
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тура, финансирана от ПРСР, с цел усвояване
на средства над максималния размер на общо
допустимите разходи по мярката.
32. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.
33. „Финансови услуги“ са всички услуги по
извършване на дейностите по чл. 2, ал. 1 и ал. 2
от Закона за кредитните институции; застрахователни, презастрахователни или свързани със
застраховането услуги; публично предлагане на
ценни книжа и търговия с ценни книжа; всички
форми на управление на парични средства или
имущества по занятие; всички форми на управление на колективни инвестиции, управление
на осигурителни дружества и фондове.“
§ 23. В раздел V „Прогноза за нетните парични потоци на проекта и другите дейности,
осъществявани от кандидата“ от „Инструкция
за попълване на бизнес плана“ от приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В „ред 6“ от точка 1 „Прогноза на нетните
парични потоци на проекта“ след думите „10,
общо“ се добавя „(не е задължително попълването му)“.
2. В точка 2 „Прогноза на нетните парични
потоци на другите дейности на кандидата“ се
създава ново второ изречение: „В таблица 10а
„Прогноза на нетните парични потоци на другите дейности на кандидата“ не е задължително
попълването на ред VI „Главници по кредита“.“
§ 24. Създава се ново приложение № 4а
към чл. 23, ал. 7:
„Приложение № 4а
към чл. 23, ал. 7
(Дата)
(Име и адрес на кандидата)
(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с
тяхната техническа спецификация (в случай че тя е
по-подробна, може да я приложите към бланката)

Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща
на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и описание на ДДС
4. Валидност на офертата

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да
бъде представена на официална бланка на
представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или
доставена лично.
Подпис.........................
			
(печат)
(име на кандидата)
Забележка – за физически лица подпечатването не е задължително“.
§ 25. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Информация за предложението“ на ред „За служебно попълване“ думата в
скобите „ОРА“ се заменя с „ОДФ – ПСМП“.
2. В раздел „Данни за кандидата“ се правят
следните изменения:
а) думите на ред „Единен идентификационен код към Агенция по вписванията (или
фирмено дело №)“ се заменят с „Единен идентификационен код към Агенция по вписванията
(БУЛСТАТ)“;
б) редове „От дата“, ред „Районен съд“,
ред „Том“, ред „Регистър“, ред „Страница“, ред
„Партиден №“ и ред „Булстат“ се отменят;
в) след раздел „Данни за кандидата“ се
заличава текстът:
„Кандидатствам за____________ пореден път
за подпомагане по Мярка 312.
Подпомаган съм по Мярка 312 Да Не
Брой на финансовите подпомагания:_________
Стойност на първото финансово подпомагане:........................................................... Евро
за проект с идентификационен №............ .
Стойност на второто финансово подпомагане:........................................................... Евро
за проект с идентификационен № ...............
Стойност на третото финансово подпомагане: ............................................................. Евро
за проект с идентификационен № ................
Стойност на четвъртото финансово подпомагане: ..................................................... Евро
за проект с идентификационен № ...............
Стойност на петото финансово подпомагане: ............................................................. Евро
за проект с идентификационен № ...............
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента:.................................. Евро
Кандидатствам за авансово плащане по
Мярка 312		
 Да		
 Не
Кандидатствам за междинно плащане по
Мярка 312		
 Да		
Не“
3. В таблица „ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ“
се правят следните изменения и допълнения:
а) ред 1 се изменя така:
„Бизнес план (по образец), включително на
електронен носител, като таблиците от бизнес
плана са във формат „xls“;“
б) ред 14 се отменя;
в) ред 21 се изменя така:
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„21. В случаите по чл. 23, ал. 3 кандидатите
представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат
фирмата на търговското дружество (фирмата
не се попълва за оферти, подадени от НССЗ),
срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента
(в случаите на доставка на машини офертите
трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/
вносител, с цел определяне на основателността
на предложените разходи), за всяка доставка/
услуга, договорирани с един доставчик/изпълнител, на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, както и в случай
че тя е част от доставки/услуги, договорирани
с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15
000 евро. Цената следва да бъде определена в
левове или евро с описан ДДС. Офертите се
издават не по-късно от датата на сключване
на договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите
на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни лица, следва да са
вписани в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни
лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни
работи, местни и чуждестранни лица, трябва
да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона
за камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2
от ЗКС. Изискването за вписване в търговския
регистър към Агенцията по вписванията не се
отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при
придобиване на патентни права и лицензии.
Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение
№ 4а. Заверено копие от предварителни или
окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка, модел,
цена в левове или евро и срок. В договорите
се описва ДДС.“;
г) ред 22 се изменя така:
„22. Заверени копия на предварителни или
окончателни договори за доставки или услуги
на стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро.“;
д) в ред 25 след думите в скобите „тези услуги“ се поставя запетая и се добавя „когато те
са извършени преди подаване на заявлението
за подпомагане“;
е) създава се нов ред 27:
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„27. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.“
4. В раздел „ДЕКЛАРАЦИИ“ се създава т. 12:
„12. Представеният от мен на електронен
носител бизнес план е идентичен с представения
на хартиен носител.“
§ 26. Наименованието на „Приложение № 6
към чл. 27, ал. 2, т. 2“ се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 27, ал. 3, т. 2“.
§ 27. В приложение № 8 към чл. 35, ал. 1
т. 24 се изменя така:
„24. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 29. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО)
№ 363/2009 на комисията от 4 май 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за
определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния
директор на РА, издадена след 3 август 2009 г.
и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността
на одобрената финансова помощ по проекта.
§ 30. Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20
септември 2005 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., и
Българско специално издание: глава 03, том 66),
финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми
енергийни източници по чл. 6, ал. 2, подадени
преди 3 август 2009 г., е в размер на 70 на сто
от одобрените разходи, но не повече от левовата
равностойност на 200 000 евро.
§ 31. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 3 по отношение на чл. 7, ал. 3,
§ 7, § 10, т. 3.
§ 32. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони(ОВ, L 368 от
23.12.2006), § 3 по отношение на чл. 7, ал. 2 се
прилага за всички заявления за подпомагане,
подадени след 29 август 2008 г., за които няма
сключени договори за подпомагане.
Министър: М. Найденов
4088
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 77 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думите „финансово посредничество“
се заменят с „финансови услуги“.
2. Създава се нова т. 14:
„14. развъждане на животни.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми
енергийни източници е в размер на 80 % от
одобрените разходи, но не повече от левовата
равностойност на 200 000 евро.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3, а след
думите „по ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката.
(3) В случаите на проекти, включващи
строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени
преди посещението на място по чл. 27, ал. 2,
с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1,
т. 5, буква „а“.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 4 и 5.
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 5000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 400 000 евро.
(3) За проекти за производство на енергия
от възобновяеми източници общите допустими
разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(4) Общите допустими разходи по ал. 2 и 3
включват всички разходи, които е необходимо
да бъдат извършени за цялостното завършване
и самостоятелното функциониране на инвестицията.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „за период“ се добавя „от“.
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2. В ал. 2 след думите „евро за“ се добавя
„период от“.
§ 6. В чл. 12, ал. 2 след думата „одобрена“
се добавя „от РА“.
§ 7. В чл. 13, ал. 2 думите „обстоятелствата
им“ се заменят с „обстоятелствата по ал. 1,
т. 2, 5 и ал. 3“.
§ 8. В чл. 16, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Бизнес планът се представя на хартиен и
електронен носител, като таблиците, включени
в него, са във формат „xls“.“
§ 9. В чл. 17, ал. 1 думите „изпълняват на“
се заменят с „изпълняват върху“, а думите „изпълнявани на“ с „изпълнявани върху“.
§ 10. В чл. 21 думите „лицензиране и/или
разрешение“ се заменят с „лицензиране, разрешение и/или регистрация“, а думите „лицензи
и/или разрешения“ се заменят с „лицензи,
разрешения и/или регистрация“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 2 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг.“;
б) в т. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително чрез
финансов лизинг.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Закупуването чрез финансов лизинг
на активи по ал. 1, т. 2 и 3 е допустимо при
условие, че ползвателят на помощта стане
собственик на съответния актив не по-късно
от датата на подаване до РА на заявката за
окончателно плащане.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество (фирмата не се
попълва за оферти, подадени от Национална
служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока
на валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента, с
цел определяне на основателността на предложените разходи. В случаите на доставка на
машини офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител, с цел определяне на
основателността на предложените разходи.
Кандидатът представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители/доставчици.“
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите
„най-малко една оферта в оригинал, с цел определяне на разумността и основателността на
предложените разходи“ се заменят с „заверени
копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители“.
5. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(6) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато
са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се
отнася за НССЗ.
(7) В случаите по ал. 3 кандидатът изпраща
запитване за оферта по образец съгласно приложение № 4а. В случаите, когато кандидатът
не е избрал най-ниската оферта, направеният
избор се обосновава писмено.“
6. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 8 и 9.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 10, а думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 8“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 11.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 12 и се изменя
и допълва така:
а) точка 3 се изменя така:
„3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“
б) в т. 4 след думата „лизинг“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на финансов лизинг“;
в) създават се т. 9, 10 и 11:
„9. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор, в случаите на
финансов лизинг;
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10. закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен
софтуер и специализирана техника), и превозни
средства чрез финансов лизинг, когато не са
спазени условията на ал. 2;
11. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създадени условия за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.“
12. Досегашната ал. 9 става ал. 13, а след
думите „Националната служба за съвети в земеделието“ се добавят „съгласно разпоредбите
на Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Предоставяне на
съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.
13. Досегашната ал. 10 става ал. 14.
§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създават изречение второ и трето:
„Заповедта съдържа началния и крайния
срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния
период на прием. Със заповедта може да бъде
определен и бюджет само за една от допустимите за подпомагане дейности.“
2. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „ПРСР“, а
думите „областните разплащателни агенции
(ОРА) и областните дирекции „Земеделие и
гори“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП) и областните
дирекции „Земеделие“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При вземане на решение за спиране на
приема на заявления за подпомагане съобще
нието се публикува най-малко 15 календарни
дни преди спирането на приема на електронните
страници на ПРСР и РА и на общодостъпно
място в ОДФ – ПСМП и областните дирекции
„Земеделие“.“
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3 и 4 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „три“ се заменя с
„пет“, а думата „подаване“ се заменя с „крайната
дата за съответния период на прием“;
б) създава се нова т. 3:
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„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен
негов представител или служител не е открит
при извършване на посещението на място, РА
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни
дни от подаване на заявлението за подпомагане
длъжностно лице от РА задължително извършва
посещението на място по ал. 1, т. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след думите
„ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 3“, а след думите
„10 работни дни от“ се добавят „получаване на“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея се
създава т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 5, който се удостоверява
с акта за нейното създаване, и до датата на
вземане на решение за оценка.“
6. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.
(7) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(8) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или ал. 7 кандидатът
може да кандидатства отново с нов проект по
реда на наредбата.“
§ 15. В чл. 28 се създават ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
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(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП,
се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) За всяко заседание на ЕКОП неин член
не участва в заседанието при обсъждане на
конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявлението.
(6) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва
декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 – 4.“
§ 16. В чл. 29, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 27, ал. 2“ се заменят
с „чл. 27, ал. 3“.
2. В т. 3 думите „чл. 27, ал. 3“ се заменят
с „чл. 27, ал. 4“
3. В т. 5 след думите „чл. 8, ал. 1“ се добавят „или надхвърли максималния размер в
случаите по чл. 9, ал. 3“.
§ 17. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато сумата на исканата финансова
помощ по предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния
бюджет по мярката, определен в заповедта
по чл. 25, ал. 1, заявленията за подпомагане,
класирани съгласно критериите за оценка по
чл. 27, ал. 2, т. 2, се одобряват в низходящ ред
до размера, определен в заповедта.“
§ 18. В чл. 31, ал. 1 след думата „подпомагане“ се поставя запетая и се добавя „която
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалните разплащателни агенции (РРА)“ се заменят с „областните дирекции на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна
агенция“(ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
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§ 20. В чл. 35, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. може да извърши проверка на място
за установяване на фактическото съответствие
с представените документи, която включва и
проверка за функционална несамостоятелност,
която:
а) се извършва в присъствието на ползвателя,
упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
ползвателя, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на ползвателя, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е открит при извършване на проверката
на място, РА уведомява ползвателя, като му
изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
3. В ал. 3 се създава нова т. 3:
„3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на
част от инвестицията при подаване на заявка
за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава
със срока на работа на комисията, който се
удостоверява с акта за нейното създаване от
изпълнителния директор на РА и до датата на
вземане на решение за оценка.“
§ 23. В допълнителните разпоредби се създават нови т. 29, 30, 31, 32, 33 и 34:
„29. „Услуги, директно свързани със земеделската дейност“ са услуги, директно подпомагащи производството на земеделски продукти,
включително услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия,
ветеринарномедицински услуги и услуги за
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репродуктивна дейност. Следните видове услуги
не се считат за „услуги, директно свързани със
земеделската дейност“:
а) услуги, свързани с продажбата и/или
ремонт и/или наем на земеделска техника;
б) услуги, свързани с продажбата на земеделски продукти, включително семена и посадъчен материал, с изключение на случаите,
в които тя се извършва от производителя на
тези продукти;
в) услуги, свързани с продажбата и съхранението на торове и препарати за растителна
защита.
30. „Обособена част от инвестицията“ е завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.
31. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).
32. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти
или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел усвояване
на средства над максималния размер на общо
допустимите разходи по мярката.
33. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.
34. „Финансови услуги“ са всички услуги по
извършване на дейностите по чл. 2, ал. 1 и ал. 2
от Закона за кредитните институции; застрахователни, презастрахователни или свързани със
застраховането услуги; публично предлагане на
ценни книжа и търговия с ценни книжа; всички
форми на управление на парични средства или
имущества по занятие; всички форми на управление на колективни инвестиции, управление
на осигурителни дружества и фондове.“
§ 24. В раздел V „Прогноза за нетните парични потоци на проекта и другите дейности,
осъществявани от кандидата от Инструкция
за попълване на бизнес плана от приложение
№ 3 към чл. 16, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В „ред 6“ от точка 1 „Прогноза на нетните
парични потоци на проекта“ след думите „10,
общо“ се добавя „(не е задължително попълването му)“.
2. В точка 2 „Прогноза на нетните парични
потоци на другите дейности на кандидата“ се
създава ново второ изречение: „В таблица 10а
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„Прогноза на нетните парични потоци на другите дейности на кандидата“ не е задължително
попълването на ред VI „Главници по кредита“.“
§ 25. Създава се ново приложение № 4а
към чл. 23, ал. 7:
„Приложение № 4а
към чл. 23, ал. 7
(Дата)
(Име и адрес на кандидата)
(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с
тяхната техническа спецификация (в случай че тя е
по-подробна, може да я приложите към бланката)

Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща
на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да
бъде представена на официална бланка на
представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или
доставена лично.
Подпис.........................
			
(печат)
(име на кандидата)“
§ 26. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Информация за предложението“ на ред „За служебно попълване“ думата в
скобите „ОРА“ се заменя с „ОДФ – ПСМП“.
2. В раздел „Данни за кандидата“ се правят
следните изменения:
а) думите на ред „Единен идентификационен код към Агенция по вписванията (или
фирмено дело №)“ се заменят с „Единен идентификационен код към Агенция по вписванията
(БУЛСТАТ)“;
б) редове „От дата“, ред „Районен съд“,
ред „Том“, ред „Регистър“, ред „Страница“, ред
„Партиден №“ и ред „Булстат“ се отменят;
в) след раздел „Данни за кандидата“ се
заличава текстът:
„Кандидатствам за____________ пореден път
за подпомагане по Мярка 311.
Подпомаган съм по Мярка 311 Да Не
Брой на финансовите подпомагания:_________
Стойност на първото финансово подпомагане:.................................................................Евро
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за проект с идентификационен № ...............
Стойност на второто финансово подпомагане:.................................................................Евро
за проект с идентификационен № ...............
Стойност на третото финансово подпомагане:.................................................................Евро
за проект с идентификационен № ...............
Стойност на четвъртото финансово подпомагане:...........................................................Евро
за проект с идентификационен № .................
Стойност на петото финансово подпомагане:...................................................................Евро
за проект с идентификационен № ...............
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента:......................................... Евро
Кандидатствам за авансово плащане по
Мярка 311
Да Не
Кандидатствам за междинно плащане по
Мярка 311
Да Не“
3. В таблица „ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ“
се правят следните изменения и допълнения:
а) ред 1 се изменя така:
„Бизнес план (по образец), включително на
електронен носител, като таблиците от бизнес
плана са във формат „xls“;
б) ред 22 се изменя така:
„22. В случаите по чл. 23, ал. 3 кандидатите
представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат
фирмата на търговското дружество (фирмата
не се попълва за оферти, подадени от НССЗ),
срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента
(в случаите на доставка на машини офертите
трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/
вносител, с цел определяне на основателността
на предложените разходи), за всяка доставка/
услуга, договорирани с един доставчик/изпълнител, на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, както и в случай
че тя е част от доставки/услуги, договорирани
с един доставчик/изпълнител на обща стойност
повече от левовата равностойност на 15 000
евро. Цената следва да бъде определена в
левове или евро с описан ДДС. Офертите се
издават не по-късно от датата на сключване
на договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите
на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни лица, следва да са
вписани в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни
лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни
работи, местни и чуждестранни лица, трябва
да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона
за камарата на строителите (ЗКС) и да могат
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да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2
ЗКС. Изискването за вписване в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията не се
отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при
придобиване на патентни права и лицензии.
Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение
№ 4а. Заверено копие от предварителни или
окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка, модел,
цена в левове или евро и срок. В договорите
се описва ДДС.“;
в) ред 23 се изменя така:
„23. Заверени копия на предварителни или
окончателни договори за доставки или услуги
на стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро.“;
г) в ред 26 след думите в скобите „тези услуги“ се поставя запетая и се добавя „когато те
са извършени преди подаване на заявлението
за подпомагане“;
д) създава се нов ред 28:
„28. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.“
4. В раздел „ДЕКЛАРАЦИИ“ се създава т. 12:
„12. Представеният от мен на електронен
носител бизнес план е идентичен с представения
на хартиен носител.“
§ 27. Наименованието на „Приложение № 6
към чл. 27, ал. 2, т. 2“ се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 27, ал. 3, т. 2“.
§ 28. В приложение № 8 към чл. 35, ал. 1
т. 24 се изменя така:
„24. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 30. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО)
№ 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за
определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния
директор на РА, издадена след 3 август 2009 г.
и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността
на одобрената финансова помощ по проекта.
§ 31. Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от
20 септември 2005 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европей-
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ския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.10.2005 г., и
Българско специално издание: глава 03, том 66),
финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми
енергийни източници по чл. 6, ал. 2, подадени
преди 3 август 2009 г., е в размер на 70 на сто
от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
§ 32. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 3 по отношение на чл. 7, ал. 3,
§ 8, § 11, т. 3.
§ 33. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ, L 368 от
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23.12.2006), § 3 по отношение на чл. 7, ал. 2 се
прилага за всички заявления за подпомагане,
подадени след 2 септември 2008 г., за които няма
сключени договори за подпомагане.
Министър: М. Найденов
4089

Наредба за измение на Наредба № 2 от 2010 г.
за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и
за специфично подпомагане за 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.)
Параграф единствен. В чл. 6, ал. 4, т. 1
думите „чл. 38в, ал. 3 от Закона за животновъдството“ се заменят с „чл. 58в, ал. 3 от
Закона за прилагане на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“ .
Министър: М. Найденов
4162
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД 47-9
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
Заповед № РД 09-713 от 11.ІХ.2009 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановими стари реални граници за
землището на с. Ковачево, община Септември,
област Пазарджик, за имоти с № 000058, 014208,
014237, 014238 и 024012 с обща площ на преработката 1,366 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик,
и началника на Общинска служба по земеделие – гр. Септември, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
4006
ЗАПОВЕД № РД 47-10
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, и Заповед № РД 09-713 от 11.ІХ.2009 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне (карта на възстановената
собственост) за землището на с. Момин сбор,
ЕК АТТЕ 48951, община Велико Търново, област
Велико Търново, за имоти: № 032058, № 032056,
№ 0 32 0 0 6 , № 0 32 0 0 7, № 0 32 0 0 8 , № 0 32 0 62 ,
№ 032010, № 032011 и № 033001, обща площ на
корекцията 1,620 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, и началника на Общинска служба
по земеделие – Велико Търново, за сведение и
изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
4007

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-349
от 8 април 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Каменщица“, в землището на с.
Енина, община Казанлък, област Стара Загора (част
от който е обявена като резерват „Конски егрек“
със Заповед № 508 от 28 март 1968 г. на министъра
на горите и горската промишленост), обявен със
Заповед № 792 от 10.VІІІ.1984 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет, разширен със Заповед
№ 9 от 9.І.1985 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет, от 10 184,000 дка на 10 168,472 дка.
2. В границите на резерват „Каменщица“, определени със заповедите по т. 1, попадат имоти с
номера 331003, 331005, 331006 съгласно картата на
възстановената собственост за землището на с.
Енина, ЕКАТТЕ 27499, община Казанлък, област
Стара Загора, с обща площ 10 168,472 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на резерват „Каменщица“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение в
Министерството на околната среда и водите и в
РИОСВ – Стара Загора.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
4000

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-350
от 8 април 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Габра“, в землището
на с. Църварица, община Невестино, област Кюстендил, обявен за резерват със Заповед № 2608
от 14.ХІІ.1960 г. на председателя на Главно управление на горите („Известия“, бр. 5 от 1961 г.)
и прекатегоризиран със Заповед № РД-364 от
15.Х.1999 г. на министъра на околната среда и
водите, от 895,000 дка на 869,521 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Габра“,
определени със заповедта по т. 1, попада имот
с номер 010170 съгласно карта на възстановената собственост за землището на с. Църварица,
ЕК АТТЕ 78584, община Невестино, област Кюстендил, с площ 869,521 дка.
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3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на поддържан резерват „Габра“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – София.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
4001
РАЗРЕШЕНИЕ № 721
от 22 април 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Негованска кория“,
разположена в землището на с. Русаля, община
Велико Търново, област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 13 от 7.ІV.2010 г. разрешавам на „Интегрирани пътни системи“ – АД,
София, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 200408908,
със седалище и адрес на управление София,
район „Красно село“, бл. 199, ет. 1, офис 1, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Негованска кория“, разположена в землището
на с. Русаля, община Велико Търново, област
Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
4002
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РАЗРЕШЕНИЕ № 722
от 22 април 2010 г.

за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Бояджиева круша“,
разположена в землището на с. Терзийско, община
Троян, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 13 на Министерския съвет от 7.IV.2010 г. разрешавам на „Интегрирани пътни системи“ – АД,
София, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 200408908,
със седалище и адрес на управление София,
район „Красно село“, бл. 199, ет. 1, офис 1, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бояджиева круша“, разположена в землището
на с. Терзийско, община Троян, област Ловеч,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,45 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки № 1 – 10
съгласно приложение № 1 – карта на площта, и
приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна
част към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
4003
РАЗРЕШЕНИЕ № 723
от 22 април 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Крушите“,
разположена в землището на с. Брусино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
и протоколно решение на Министерския съвет
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№ 13 от 7.ІV.2010 г. разрешавам на „Родопи – Мармекс“ – ЕООД, Кърджали, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 25
от 18.ІІІ.1994 г. по ф. д. № 349/1994, том 6, стр.
157, в Кърджалийския окръжен съд, със седалище
и адрес на управление Кърджали, ул. Калоян,
бл. 1, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Крушите“, разположена в
землището на с. Брусино, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,28 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 7 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г., неразделна част към
договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
4004

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 725
от 22 април 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Залез“, разположена в землището на с. Синделци, с. Пазарци и с.
Карамфил, община Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно решение на Министерския съвет № 13 от 7.ІV.2010 г.
разрешавам на „Родопи – Мармекс“ – ЕООД,
Кърджали, титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано с решение № 25 от 18.ІІІ.1994 г. по
ф. д. № 349/1994, том 6, стр. 157, в Кърджалийския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Калоян, бл. 1, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Залез“, разположена в землището на с. Синделци,
с. Пазарци и с. Карамфил, община Момчилград,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1,5 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
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координатна система 1970 г., неразделна част към
договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
4005

Министър: Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 270-ДФ
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 180 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Комисията за
финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Капман Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище
и адрес на управление: София, ул. Три уши 8,
ет. 6, да организира и управлява договорен фонд
„Капман Фикс“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „Капман Фикс“ в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от Комисията за
финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Капман Фикс“ на
основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Капман Фикс“ като
емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН,
воден от КФН.
4008

Председател: П. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 273-ЖЗ
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 121, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 36, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането
Комисията за финансов надзор реши:
1. Издава разрешение за прекратяване на
ЖЗК „Български имоти“ – АД, ЕИК 831723644,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8.
2. Отнема лиценза за извършване на дейност
по застраховане на ЖЗК „Български имоти“ – АД.
На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на
обжалване пред Комисията за финансов надзор
в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му.
4009

Председател: П. Чобанов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1049
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 972 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
за социални контакти, ж.к. Връх Манчо, бл. 3,
вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 14 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
4096
РЕШЕНИЕ № 1050
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 431 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 5.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към хидрофор, ж. к. Люлин, между
бл. 136 и бл. 135, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 16 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.VІІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4097

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1051
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 326 от 21.V.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 2, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 24 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.VІІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4098

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1058
от 29 януари 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.07.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 1, жк „Зона Б-5-3“, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 23 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча“ 6, София, (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.07.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
4099
РЕШЕНИЕ № 1059
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 431 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към хидрофор, ж.к. Люлин, до бл. 740, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 14 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген-
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ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.VІІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
4100
РЕШЕНИЕ № 1066
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 516 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.VІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Свобода, пред
бл. 5А, между бл. 31 и бл. 22, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 54 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.VІІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
4101
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-3
от 10 май 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 30 от
21.І.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решения-протоколи № 23 от 18.ХІІ.2009 г. и 29
от 9.ІІІ.2010 г. Надзорният съвет на Агенцията
за приватизация и публично частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16,30 ч. в заседателната зала на община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг
с явно наддаване за продажба на общински
нежилищен имот – обособен обект – почивна
база (собственост на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД) в лесопарк „Росенец“, Бургас, с
РЗП 944,00 кв.м, с начална тръжна цена в размер 539 000 лв., стъпка на наддаване 6000 лв. и
депозит за участие 53 900 хил. лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и публично частно
партньорство – Бургас, ул. Конт Андрованти
1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч., в
срок до 13-ия ден вкл. от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 53 900 лв. да
се внесе по банков път до 15-ия ден вкл. от датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“, по IBAN сметка на агенцията Бургас,
№ BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни до 15-ия
ден вкл. от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ след представен платежен
документ за закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден вкл. от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
4102
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-10-7706-126
от 3 май 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 32, ал. 1 от
Закона за администрацията одобрявам плана на
новообразуваните имоти за земи, предоставени
за ползване на граждани на основание § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание м. Пчелина,
КР 506, землище Варна, община Варна, област
Варна, който е изложен в район „Младост“.
На основание чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобреният план на новообразуваните имоти подлежи
на обжалване пред Административния съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Д. Симеонов
4103

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 915
от 22 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно кабелно ел.
захранване 20 kV, БКТП 20/0,4 – 1 × 800 kVА и
кабелни линии 1 kV, захранващи жилищни сгради
в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново, по следното трасе: ПИ № 450018,
ПИ № 450023 – полски път, до новопредвиден
трафопост в ПИ № 120027.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател: Ал. Чокойски
4015

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 209
от 4 май 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам
план на новообразуваните имоти в цифров и графичен вид в мащаб 1:1000 за земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване дължимото
обезщетение на собствениците за следните местности и землища:
1. Местност Казова кория, масив (кадастрален
район) № 41 в землище гр. Враца, община Враца.
2. Местност Катранкьовото, масив (кадастрален район) № 11 в землище с. Паволче, община
Враца.
3. Местност Маховица и местност Бродо, масив (кадастрален район) № 43 в землището на с.
Лютаджик, община Враца.
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Екземпляр от заповедта да се изпрати в 3-дневен срок за обнародването в „Държавен вестник“
на община – Враца, за разгласяване по реда на
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и на Общинската служба
по земеделие Враца за сведение.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: П. Владимирова
4010

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 743
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване – сборна схема за ветрогенератори от Т31 до Т46.
2. Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
ветрогенератори в имоти: Т31 ПИ 237032 в местността Пери – с. Милковица; Т32 ПИ 101003 в
местността Пери – с. Милковица; Т33 ПИ 116018 в
местността Теоша – с. Милковица; Т34 ПИ 133024
в местността Влашка – с. Милковица; Т35 ПИ
280039 в местността Буги дол – с. Милковица;
Т36 ПИ 143024 в местността Буги дол – с. Милковица; Т37 ПИ 088013 в местността Совата – с.
Милковица; Т38 ПИ 152032 в местността Совата – с. Милковица; Т39 ПИ 092008 в местността
Никополски път – с. Ленково; Т40 ПИ 129018 в
местността Гаджилова ливада – с. Ленково; Т41
ПИ 126015 в местността Старите лоза – с. Ленково; Т42 ПИ 254010 в местността Совата – с.
Милковица; Т43 ПИ 150052 в местността Ленковско – с. Милковица; Т44 ПИ 094052 в местността
Пери – с. Милковица; Т45 ПИ 102006 в местността
Никополски път – с. Ленково; Т46 ПИ 088028 в
местността Крива круша – с. Ленково.
Председател: Ем. Петрушева
4038
РЕШЕНИЕ № 747
от 29 април 2010 г.
На основане чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
1. Одобрява парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии – кабелни ел.
проводни линии – средно напрежение 20 kV, и
въздушен ел. провод – високо напрежение 110
kV, към вятърни генератори Г1, Г2, Г3, Г4, Г5,
Г6, Г7, Г8 и трансформаторна подстанция ТП в
землището на с. Долни Вит.
2. Одобрява парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии – кабелни ел.
проводни линии – средно напрежение 20 kV към
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вятърни генератори Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8
и трансформаторна подстанция ТП в землището
на с. Долни Вит.
3. Одобрява парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии – въздушен
ел. провод – високо напрежение 110 kV, към
вятърни генератори Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8
и трансформаторна подстанция ТП в землището
на с. Долни Вит.
4. Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в
ПИ № 061015 м, в м. Могилите в землището на
с. Долни Вит за трансформаторна подстанция.
5. Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за монтаж на ветрогенератори за имоти с № Г1
ПИ 070005 в местността Над старите лозя; Г2
ПИ 071007 в местността Старите лозя; Г3 ПИ
067019 в местността Старите лозя; Г4 ПИ 073003
в местността Радовец; Г5 ПИ 066003 в местността
Целените; Г6 ПИ 065002 в местността Целените;
Г7 ПИ 075005 в местността Целените; Г8 ПИ
076006 в местността Радовец в землището на с.
Долни Вит.
Председател: Ем. Петрушева
4039

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 207
от 27 май 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен
план за линейна инфраструктура, представляваща
подземен електропровод за високо напрежение
по следното трасе: ПИ № 014012 – полски път,
землище с. Божурец, № 42 – полски път, землище с. Селце, и ПИ № 08 – полски път, землище
с. Топола.
Председател: Евг. Чобанов
4016

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 333
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на кв. 186 и кв. 191 по плана
на гр. Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
4011

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 911
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински нежилищен недвижим имот:
масивна едноетажна стопанска сграда – скотовъден обор с площ 175 кв. м, построена през 1950 г.
в землището на с. Горталово, имот № 081005 по
плана за земеразделяне на с. Горталово, община
Плевен, местността Дългата пътека. Имотът е
извън регулацията на селото, между река Пърчовица и шосе с. Беглеж – Плевен и е актуван
с акт за частна общинска собственост № 31814
от 16.V.2001 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 76 от 19.Х.2005 г., том ХХХVІІІ, рег.
№ 18025. Продава с отстъпено право на строеж.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 3100 лв. и стъпка на наддаване 200 лв. при
следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
310 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
36-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 50 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF в
„УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч., в срок до 31-вия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, в срок до 17,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в община Плевен, отдел „ОПКП“.
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3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
4090
РЕШЕНИЕ № 912
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
фурна – едноетажна сграда със застроена площ
173 кв.м, построена през 1960 г. с право на строеж върху държавна земя, в парцел ІV, кв. 53 по
плана на с. Николаево. Две трети идеални части
са собственост на Община Плевен, а една трета
на ПК „Самопомощ – 94“, които с протокол от
общо събрание от 14.ІV.2009 г. са дали съгласие да
бъдат извършени разпоредителна сделка с имота
и съвместната му продажба с частта на Община
Плевен. Граници на имота: изток – улица; запад,
север и юг – парцел ІV – държавен. Имотът е
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 31406 от 28.ІV.1999 г., вписан в Агенцията по
вписвания под № 61 от 18.ІІ.2009 г., рег. № 2024.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 38 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер на 3800 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN:
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC: UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
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в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 63-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и т. 2.5.1 до 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга. След изплащане на дължимата сума за
покупната цена 1/3 от нея, отговаряща на квотата
на съсобственост, да се изплати на ПК „Самопомощ – 94“ – с. Николаево.
Председател: Г. Спартански
4091
РЕШЕНИЕ № 915
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на
общински недвижим имот: масивна двуетажна
сграда – бивше училище, построена в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І-168, кв. 50 по
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плана на с. Тученица, през 1958 г. върху площ
424 кв.м. Продава с отстъпено право на строеж.
Граници на целия имот: север – ОК 165 – ОК
115 – ОК 114а; изток – УПИ ІІ-166, УПИ ІХ-167;
юг – улица ОК 61 – ОК 125 – ОК 126; запад – улица ОК 63 – ОК 62 – ОК 61. Имотът е актуван с
акт за частна общинска собственост № 35363 от
6.ІV.2009 г., вписан в Агенцията по вписвания
под № 125 от 12.ХІІ.2008 г., том 60, рег. № 22035.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 46 800 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4680 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN:
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC: UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 34-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 42-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 64-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 69-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 72-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и т. 2.5.1 до 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
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3. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
4092
РЕШЕНИЕ № 926
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.302.3.34 (стар идентификатор УПИ І, кв.
352), отреден за друг вид самостоятелен обект в
сграда със застроена площ 15,41 кв. м в Плевен,
ул. П. Р. Славейков 30, жилищен блок Даскал
Димо 2 и 3, вх. В, ет. 1. Съседни помещения:
на същия етаж – няма; под обекта – няма; над
обекта – 56722.660.302.3.18.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31312 от 2.ХІ.1998 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 28 от 23.ХІ.2009 г.,
том ХХХVІІ, рег. № 15338.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 7700 лв. и стъпка на наддаване 400 лв. при
следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 770 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
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Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7.Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
6. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
4093
РЕШЕНИЕ № 927
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
масивна едноетажна сграда – клуб с идентификатор 56722.654.3.20, със застроена площ 71 кв. м, с
предназначение: за друг вид сграда за обитаване,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.654.3 (стар идентификатор УПИ І, кв. 716),
с адрес: Плевен, ж.к. Сторгозия, до бл. 94. Обектът се продава с отстъпено право на строеж.
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Гран ици на обекта: север – жил. бл. № 93; изток – тупик ОК 24 – ОК 23; юг – жил. бл. № 94;
запад – улица по ОК 1 – ОК 27.
Актуван е с акт за частна общинска собственост № 34903 от 29.III.2007 г., вписан в Агенцията
по вписвания под № 80 от 2.IV.2007 г., том ХІІІ,
рег. № 3779.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 51 800 лв. и стъпка на наддаване 3000 лв.
при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 5180 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 25-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63-тия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при община Плевен.
2.7. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
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4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
Председател: Г. Спартански
4094
РЕШЕНИЕ № 928
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл.16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
масивна едноетажна сграда с идентификатор
56722.660.302.11 със застроена площ 49 кв. м, с
предназначение: за друг вид обществена сграда,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.660.302, построена през 1981 г. в Плевен,
ул. Даскал Димо 7 (стар идентификатор УПИ І,
кв. 352). Обектът се продава с отстъпено право
на строеж.
Граници на имота: изток – трафопост № 313;
запад, север и юг – двор.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31378 от 29.ІІІ.1999 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 22 от 14.ХІІ.2009 г.,
том 41, рег. № 16822.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 56 700 лв. и стъпка на наддаване 3000 лв.
при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 5670 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер на 150 лева без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000, в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 34-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 42-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 64-тия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 69-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 72рия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и 2.5.1 до 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
Председател: Г. Спартански
4095

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 469
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, одобрява подробен устройствен
план – план-схема на водопровод за промишлени
нужди на гр. Попово, област Търговище, с трасета: от сондажен кладенец на ул. Пирин планина
до ул. Асен Златаров, ул. Габровска, ул. Братя
Миладинови, ул. Бузлуджа, ул. Ал. Константинов до „Роса“ – АД, и от сондажен кладенец на
ул. Мара Тасева по ул. Хаджи Димитър, бул. М.
Маджаров, ул. Вардар до „Роса“ – АД.
Председател: Тр. Трифонов
4012

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № РД-1236
от 3 май 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП във връзка с
чл. 15, ал. 1 ППЗНП, Решение № 397 от 9.ІV.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Смолян, и чл. 44, ал. 1,
т. 8 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:
1. Да се преобразуват чрез сливане считано
от 1.VІІ.2010 г.:
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Полудневна детска градина – с. Кутела, и
Полудневна детска градина – с. Виево, с групите
в селата Славейно и Петково преминават към
Обединено детско заведение – с. Момчиловци.
При наличие на необходимия брой деца учебният
процес се провежда по места.
Целодневна детска г ра дина – с. Смил ян,
преминава към Обединено детско заведение – с.
Смилян.
Целодневна детска градина – с. Могилица,
преминава към Целодневна детска градина – с.
Арда. При наличие на необходимия брой деца
учебният процес се провежда по места.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
по чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
3. Задължителната документация на преобразуваните звена да се съхранява от детските
градини приемници.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Христо Георгиев – директор на дирекция
„Хуманитарни и социални дейности“.
Кмет: Д. Янкова
4113

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2505
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, Решение № 701 от 22.ХІІ.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински
нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII – физкултурен терен в кв. 17, с.
Ракитница, община Стара Загора, с площ 24 258
кв.м, заедно с построената в него масивна сграда
на два етажа: първи етаж – 77,52 кв.м, състоящ
се от 3 помещения със санитарен възел, втори
етаж – 115,98 кв.м, състоящ се от едно помещение
и външно стълбище – 15,18 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
145 400 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
10 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора:
7.VІ.2010 г. (30.VІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 4.VІ.2010 г.
(29.VІ.2010 г.).
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7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
4.VІ.2010 г. (29.VІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 8.VІ.2010 г.
(1.VІІ.2010 г.) в зала „Фоайе“ на община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 8.VІ.2010 г. (1.VІІ.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 8.VІ.2010 г., ще
се проведе на 1.VІІ.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
4040
РЕШЕНИЕ № 2506
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, Решение № 481 от 21.V.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ
І одо в кв. 20, с. Оряховица, община Стара Загора
(бивш Младежки дом), с площ 920 кв. м, заедно
с построената в него масивна двуетажна сграда
и сутерен със ЗП – 101,34 кв. м, първи етаж със
ЗП – 322,92 кв. м; втори етаж със ЗП – 297,77 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
126 000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
3000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 14 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора:
7.VІ.2010 г. (30.VІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 4.VІ.2010 г.
(29.VІ.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
4.VІ.2010 г. (29.VІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 8.VІ.2010 г. (1.VІІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
9. Ден и час на търга – 8.VІ.2010 г. (1.VІІ.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 8.VІ.2010 г., ще
се проведе на 1.VІІ.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
4041
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РЕШЕНИЕ № 2507
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, Решение № 701 от 22.ХІІ.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ
I – общежитие в кв. 15, пл. № 162 и пл. № 163 в с.
Михайлово, община Стара Загора (бивша детска
градина), с площ 1620 кв. м, заедно с построената
в него масивна двуетажна сграда със застроена
площ 146,60 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
12 200 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 5000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
или на касата в Информационния център във
фоайето на общината в срок до: 8.VІ.2010 г.
(1.VІІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 7.VІ.2010 г.
(30.VІ.2010 г.)
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
7.VІ.2010 г. (30.VІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 9.VІ.2010 г. (2.VІІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
9. Ден и час на търга – 9.VІ.2010 г. (2.VІІ.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 9.VІ.2010 г., ще
се проведе на 2.VІІ.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
4042

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-359
от 30 април 2010 г.
На основание §4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28 и
сл. ППЗСПЗЗ и като взех предвид влязлото в
сила решение № 319 от 6.ХІ.2009 г., постановено по адм. дело № 202/2009 на Старозагорския
административен съд, одобрявам план на новообразуваните имоти по отношение на имоти
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с кадастрални № 35 и 50 в кадастрален район
№ 296, м. Ай бунар в землището на с. Пряпорец,
община Стара Загора, като в регистъра на новобразуваните имоти, неразделна част от плана,
имотите да се запишат на наследници на Петър
Пенев Колев на основание решение по чл. 18ж
ППЗСПЗЗ по заявление вх. № 37077 от 16.ІІІ.1992 г.
на ПК – Стара Загора.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директора на дирекция „АКРРДС“ в Областна
администрация – Стара Загора.
Областен управител: Й. Николов
4037
ЗАПОВЕД № РД-09-360
от 30 април 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28
и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и Решение № 161 от
26.VІІ.2006 г., поставено по адм. дело № 58/2006
на Старозагорския окръжен съд, одобрявам план
на новообразуваните имоти по отношение на
имот с кадастрален № 35 в кадастрален район
№ 301 в местността Бадемлика в землище на с.
Колена, община Стара Загора, като в регистъра
на новообразуваните имоти, неразделна част
от плана, имотът да се запише на наследници
на Влади Ганев Владев и Господина Георгиева Владева на основание решение по чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ по заявление от 22.V.1992 г. на
ПК – Стара Загора.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директор на дирекция „АКРРДС“ в Областна
администрация – Стара Загора.
Областен управител: Й. Николов
4014

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 429
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява внесения проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за обект: „Газоснабдяване на
община Чирпан, подобект „Главен разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия“, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ),
изработен на основание чл. 150 ЗУТ. Втората
съставна част – работният инвестиционен проект
е съгласуван и одобрен от главния архитект на
Община Чирпан.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – парцеларен план, заедно със съгласуваните
и одобрени инвестиционни проекти от главния
архитект могат да се обжалват в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
А дминистративния съд – Стара Загора, чрез
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Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
Разрешението за строеж влиза в сила след
приключване на отчуждителните производства.
Председател: Хр. Стефанов
4043

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 265
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение VІІІ от протокол № 4 от 15.ІV.2010 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, схеми по ел, ВиК и ОД за поземлен имот
№ 001050 по КВС на с. Дуванлии, м. Орта секи,
ЕК АТТЕ 24000, с предназначение „За добив на
електроенергия с фотоволтаични генератори“
при следните показатели:
Етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
Плътност за застрояване (Пзастр) – до 80 %;
Коефициент на интензивност (Кинт) – до 2,50;
Минимална озеленена площ (Позел) – 20 %;
Начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Председател: Й. Вангов
4044

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 28
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 58, 59 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – с. Черноочене, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Допълнително водоснабдяване“ – с. Дядовско, община Черноочене.
Проектното трасе на водопровода (тласкат ел) п рем и на ва п рез и мо т и с ка дас т ра л н и
№ 011501, № 011503, № 011515, № 011589, № 011758,
№ 011760 – земеделски земи, имот № 011513 – полски път през МП с кадастрален № 011527, урбанизирани територии с кадастрални № 011502,
№ 011588 по КВС на землище с. Дядовско, община
Черноочене, за СОЗ пояс I около водоизточника и
СОЗ около Н.Р.100 куб. м се отчуждават съответно
108 кв. м от имот с кадастрален № 011589 и 121 кв.
м от имот № 011501, стопанисвани от общината, а
за шахти по трасето на тласкателя се отчуждават
18 кв. м от имот с кадастрален № 011757 – нива по
КВС на землище с. Дядовско, община Черноочене.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Черноочене
пред Административния съд – Кърджали.
Председател: Б. Газиюмер
4045
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41. – Изпълнителната агенция „Българска
служба за акредитация“ на основание чл. 18,
ал. 2 от Закона за акредитацията, извършвана от
Българската служба за акредитация, обнародва:
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
(BAS QR 2, Версия 5, ревизия 2, в сила от
01.04.2010 г.)
1. Въведение
Процедурата за акредитация (процедура) е
разработена на основание Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за
акредитация (ЗАИБСА) и ISO/IEC 17011:2004.
Този документ е основен документ за всички
органи за оценка на съответствието и проверяващи
по околна среда, принадлежащи към еднолични
търговци, юридически или физически лица, които
са акредитирани или желаят да се акредитират.
Процедурата за акредитация действа съвместно и препраща към документи от системата за
управление на Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ (БСА или агенцията) и
други документи и ръководства, посочени в т. 3,
имащи отношение към процеса на акредитация.
Следните документи, които могат да се получат от БСА или страницата на агенцията в
интернет: http://www.nab-bas.bg на български и
английски език, са:
 Правила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
 Правила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
 Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
 ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
 процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност
BAS QR 18;
 процедура за уреждане на жалби BAS QR 25;
 процедура за прилагане на политиката за
проследимост на ИА БСА BAS QR 27.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на
документа, освен ако изрично не е определено
друго. Промените в документа се отбелязват с
наклонен шрифт в съответната ревизия.
При документи, които са публикувани на български и английски език, определяща е версията
на български език.
Под органи за оценка на съответствието (ООС)
в този документ трябва да се разбира:
лаборатории – лаборатории за изпитване,
лаборатории за калибриране, лаборатории за
изпитване и калибриране;
органи – органи по сертификация на продукти, органи по сертификация на системи за
управление, верификационни органи, органи по
сертификация на персонал, органи за контрол и
проверяващи по околна среда.
2. Представяне на дейността на ИА БСА
Българската служба за акредитация е създадена през 1998 г. към Комитета по стандартизация
и метрология и през 1999 г. е преобразувана в
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА или агенцията) с Постановление
на Министерския съвет № 270 от 30.12.1999 г.
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На 29.11.2005 г. от Парламента на Република
България е приет Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация
(ЗАИБСА) (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от
14.01.2006 г.). Със ЗАИБСА и Устройствен правилник на ИА БСА в сила от: 16.01.2007 г. (приет
с ПМС № 375 от 29.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 4 от
2007 г.; попр., ДВ, бр. 14 от 2007 г.; изм., ДВ,
бр. 61 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2008 г.; изм.,
ДВ, бр. 108 от 2008 г.) се уреждат устройството
и дейността на БСА.
Агенцията е национален орган за акредитация
на Република България, признат за специализиран
държавен орган към министъра на икономиката
и енергетиката за извършване на акредитация
на лицата, които осъществяват дейностите по
изпитване, калибриране, сертификация на продукти, сертификация на системи за управление,
сертификация на персонал, както и на органи за
контрол и проверяващи по околна среда, както
следва:
 лаборатории за изпитване, лаборатории
за калибриране и лаборатории за изпитване и
калибриране;
 органи по сертификация на продукти;
 верификационни органи:
 органи по сертификация на системи за
управление;
 органи по сертификация на персонал;
 органи за контрол;
 проверяващи по околна среда съгласно Наредбата за Националната схема за управление
по околна среда и одитиране (НСУОСО)(ПМС
№ 61 от 2003 г.).
Инспекцията на лаборатории и удостоверяване
съответствието на лабораториите с принципите на Добрата лабораторна практика съгласно
Наредбата за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика
(Наредба за ПИУДЛП) (ПМС № 207 от 2004 г.,
в сила от 01.07.2005 г.) е въведена в системата
за управление на БСА като отделна процедура.
От март 2001 г. БСА е пълноправен член на
Европейската организация за акредитация (ЕА).
От 2005 г. БСА е като страна по Многостранното споразумение на ЕА (ЕА MLA) в две области:
 сертификация на персонал и
 сертификация на системи за управление.
3. Изисквания за акредитация
В този документ изисквания за акредитация
означава съвкупност от критерии за акредитация
(3.1), интерпретации и ръководства (3.2) и правила
за акредитация (3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните
ООС трябва да удовлетворяват изискванията за
акредитация. Неспазването на изискванията за
акредитация може да доведе до ограничаване обх
вата на акредитацията, временно ограничаване
обхвата на акредитацията, спиране, отнемане
или отказ от акредитация.
3.1. Критерии за акредитация
Българската служба за акредитация осъществява дейността на основа на критериите за акредитация, публикувани от български, европейски
и международни организации по стандартизация
или на основата на национални нормативни актове
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като Наредбата за Националната схема за управ
ление по околна среда и одитиране (НСУОСО)
(ДВ, бр. 26 от 2003 г.).
В следващата таблица са посочени критериите
за акредитация по видове органи за оценка на
съответствието:
Дейности

Български
стандарти и
нормативни
актове

Европейски стандарти, международни стандарти
и нормативни
актове

Калибриране

БДС ЕN ISO/IEC
17025

EN ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025

Изпитване

БДС EN ISO/IEC
17025
БДС EN ISO
15189

EN ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025
ISO 15189

Контрол

БДС EN ISO/IEC
17020

EN ISO/IEC 17020
ISO/IEC 17020

Сертификация на продукти

БДС EN 45011

EN 45011
ISO/IEC Guide 65

Верификационни органи

БДС EN 45011
Наредба за ус���
ловията, реда и нач и на з а и зг о т вяне на докладите
за верификация
на докладите
на операторите
на инста лации,
участващи в схемата за търговия
с квоти за емисии на парникови газове (ДВ,
бр. 10 от 2007 г.)

EN 45011
ЕА 6/03
ЕU-ETS Directive
2003/87/ЕС

Сертификац и я на сист ем и за у правление

БДС EN ISO/IEC
17021

EN ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17021

Сертификаци я на персонал

БДС EN ISO/IEC
17024

EN ISO/IEC 17024
ISO/IEC 17024

Проверяващи по околна
среда

Наредба за Националната схема
за управление по
околна среда и
одитиране
(НСУОСО) (ДВ,
бр. 26 от 2003 г.)

R EGUL ATION
(EC) No 1221/2009

Българската служба за акредитация не предоставя/разпространява български и/или чуждестранни стандарти, закони, наредби, постановления
и др. Органите за оценка на съответствието са
длъжни да се снабдят с необходимите им за процеса на акредитация нормативни актове и други
документи при спазване на законодателството на
Република България.
3.2. Интерпретации и ръководства
Бъ л гарск ата сл у жба за а к ред и та ц и я използва ръководства и други интерпретационни
документи, публикувани от ЕА, ILAC, IAF или
други оторизирани органи. Прилагането на тези
документи е определено от органа, който ги е
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създал, и БСА следва политиката на създателя
на документа по прилагането и използването им.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат да
се намерят в съответните интернет страници,
посочени по-долу на английски език, или да се
закупи техен превод от агенцията:
 EA – www.european-accreditation.org;
 ILAC – www.ilac.org;
 IAF – www.iaf.nu.
Българската служба за акредитация поддържа списък на всички приложими за процеса на
акредитация ръководства/документи по видове
области на акредитация в интернет страницата си.
Интерпретационни документи (решения), утвърдени по предложения на техническите комитети по акредитация, се публикуват на страницата
на БСА в интернет.
3.3. Правила за акредитация
В допълнение към критериите за акредитация
3.1 и интерпретации и ръководства 3.2, които
трябва да бъдат приложени от ООС, изискванията
за акредитация включват също така и документи
(правила) от системата за управление на БСА,
както следва:
а) Процедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния
символ на БСА BAS QR 5;
c) ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност
BAS QR 18;
е) процедура за прилагане на политиката за
проследимост на ИА БСА BAS QR 27.
3.4. Промени в изискванията за акредитация
При промяна в изискванията за акредитация
БСА уведомява заинтересованите потребители
на услугите по акредитация и определя подходящ
преходен период за привеждане на дейностите на
ООС в съответствие с промените. Българската
служба за акредитация се стреми да следва определен от EA, ILAC, IAF или други оторизирани
органи преходен период, но при необходимост
преходен период може да бъде определен и от
агенцията след съгласуване със заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности в
съответствие с промените, в противен случай
акредитацията им няма да бъде продължена и
ще се счита, че ООС доброволно се отказва от
акредитация.
При постъпване в БСА на писмено уведомление
от ООС във връзка с негово решение да не приложи новите изисквания за акредитация БСА ще
следва процедура по отнемане на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация
3.5.1. Потенциални потребители на акредитацията са организациите, в чиито обхват на дейност
се съдържа калибриране, изпитване, контрол,
сертификация, лица, извършващи проверка на
съответствието на организации с изискванията
на Наредбата за НСУОСО и верификация на
докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии
на парникови газове.
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Българската служба за акредитация извършва
акредитация на юридически лица, еднолични
търговци и техни организационни структури,
регистрирани на територията на Република България. Като проверяващи по околна среда могат
да се акредитират физически лица.
3.5.2. Българската служба за акредитация се
води от принципите за избягване дублирането
на дейности по акредитация в политиката си
по отношение на чуждестранни ООС, които са
организации/част от организации, разположени
и юридически регистрирани извън територията
на Република България. Агенцията се стреми да
препраща кандидатите към националните органи
по акредитация на съответните държави, ако има
такива. В случай че кандидатите настояват за
акредитация от БСА и желаят да се възползват
от нейния акредитационен символ, агенцията се
ориентира към сътрудничество с местните национални органи по акредитация при процеса на
акредитация. Българската служба за акредитация
няма да извършва акредитация на ООС, установени в други държави – членки на Европейския
съюз, с изключение на случаите, когато:
– националният орган по акредитация на държавата членка, в която кандидатът за акредитация
е установен, не е преминал успешно партньорска
оценка по отношение на дейности, за които ООС
кандидатства за акредитация;
– националният орган по акредитация (НОА)
на държавата членка, в която кандидатът за
акредитация е установен, не извършва дейности
по оценяване на съответствието, за които се
кандидатства за акредитация.
В посочените по-горе случаи БСА уведомява
НОА на държавата членка, в която кандидатът
за акредитация е установен, за полученото заявление и предлага извършване на оценката с
негово участие.
3.6. Информационна система
Българската служба за акредитация поддържа
информационна система, обслужваща дейността
по акредитация. Политиката на агенцията по
отношение на информираността на клиентите
и заинтересованите от акредитацията среди се
реализира освен чрез Съвета по акредитация
чрез Официален бюлетин и интернет страница.
Всеки кандидат за акредитация или акредитиран орган за оценка на съответствието може да
поиска и получи необходимата му информация и
чрез посещение в офиса на агенцията, по поща,
e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на БСА
Българската служба за акредитация издава
Официален бюлетин, в който се публикуват
европейски и международни новини, свързани
с дейностите по акредитация. Бюлетинът може
да съдържа и политики и документи на БСА,
отнасящи се до ползвателите на акредитацията,
както и всяка друга информация, имаща отношение към процеса по акредитация по преценка
на редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница
Българската служба за акредитация поддържа
страница в интернет, която се допълва и актуализира с материали, имащи отношение към
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акредитацията. Българската служба за акредитация обявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена, временно
ограничена, спряна или отнета акредитация и
публичен регистър на проверяващите по околна
среда на страницата на агенцията в интернет.
Интернет страницата на агенцията може да
се посети на адрес: http://www.nab-bas.bg/.
4. Процес на акредитация
Процесът на акредитация включва следните
етапи, описани подробно по-нататък в процедурата:
 подаване на заявление;
 откриване на процедура;
 предварително проучване;
 оценка на място;
 поддържане на акредитацията.
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички финансови задължения от страна на кандидата към
БСА по предишна акредитация, ако е приложимо, и предходни етапи на текуща процедура за
акредитация съгласно ценоразпис на услугите на
БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е българският
език. В случай че кандидатът за акредитация е
чуждестранен ООС, който е организация или част
от организация, разположена извън територията
на Република България, процедурата за акредитация се провежда на английски език или друг
език след допълнително договаряне с кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване на
процедура за акредитация
Дейността по акредитация се основава на доброволното писмено заявление за акредитация на
кандидатстващия ООС. Писмено заявление може
да подаде всеки ООС, който не е в процедура за
акредитация, преакредитация или разширяване на
акредитацията. Всеки ООС може да кандидатства
за преакредитация или разширяване на обхват на
акредитация, ако не е със спряна или временно
ограничена акредитация или не е в процедура по
спиране, ограничаване или отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени и
подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на интернет
страницата на агенцията.
4.1.1. Заявления за акредитация:
4.1.1.1. Заявлението за акредитация е пакет от
документи, представени на хартиен и електронен
носител, определени в списък на необходимите
документи по видове услуги, предоставяни от
БСА, както следва:
BAS QF 2.1
Списък на необходими документи,
п ри лож и м и к ъм за я влен ие за
акредитация на лаборатория за
изпитване;
BAS QF 2.2
Списък на необходими документи,
п ри лож и м и к ъм за я влен ие за
акредитация на лаборатория за
калибриране;
BAS QF 2.3
Списък на необходими документи,
приложими към заявление за акре-
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дитация на орган по сертификация
на продукти;
BAS QF 2.4
Списък на необходими документи,
приложими към заявление за акредитация на органи по сертификация
на системи за управление;
BAS QF 2.5
Списък на необходими документи,
п ри лож и м и к ъм за я влен ие за
акредитация на верификационни
органи;
BAS QF 2.6
Списък на необходими документи,
приложими към заявление за акредитация на органи по сертификация
на персонал;
BAS QF 2.7
Списък на необходими документи,
п ри лож и м и к ъм за я влен ие за
акредитация на органи за контрол;
BAS QF 2.12 Списък на необходими документи,
п ри лож и м и к ъм за я влен ие за
акредитация на проверяващи по
околна среда;
BAS QF 2.14 Списък на необходими документи,
п ри лож и м и к ъм за я влен ие за
акредитация на медицински лаборатории.
Заявлението за акредитация изисква и препраща към формуляри и документи с информация за:
а) обща характеристика на ООС, включително
юридическо лице, име, адреси, правен статут и
човешки и технически ресурси;
b) обща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение
в рамките на юридическото лице и адреси на
всичките му физически местонахождения, които
ще бъдат покрити от обхвата на акредитацията;
c) ясно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за оценка на
съответствието, които ООС ще предоставя, и
списък със стандарти, нормативни актове, методи и процедури, за които ООС кандидатства
за акредитация, включително ограничение на
неговата способност, ако е приложимо);
d) участия в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност, където е приложимо;
e) притежавани акредитации, ако е приложимо.
4.1.1.2. Комплектът от документи, включващ
заявлението за акредитация и приложимите към
него документи/ записи, подаван в БСА, трябва да
бъде с надлежно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с отбелязване на началната
страница на всеки нов документ/запис.
Описът трябва да бъде заверен с подпис и
печат на представител на едноличния търговец/
юридическото/физическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект документи) може
да бъде подадено чрез поща или в деловодството
на БСА.
4.1.2. Оценка на възможността за изпълнение
на заявлението
В срок до 15 работни дни от подаване на заявлението БСА извършва преглед на способността
си да извърши акредитацията по отношение на:
а) наличие на компетентност във връзка със
заявената област на акредитация;
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b) наличие на подходящи и на разположение
водещ оценител/технически оценители/експерти;
c) възможност да бъде реализирана процедурата
за акредитация във връзка с местоположението
на ООС и/или по отношение на езика, на който
се осъществява комуникацията;
d) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация своевременно.
Ако заявлението за акредитация изисква акредитация за област, в която БСА не е извършвала
акредитации, при необходимост се извършва
консултация със заинтересованите от акредитацията страни и експерти на национално или
международно ниво, преди да бъде регистрирано
заявлението. В този случай може да се наложат
промени в процедурата за акредитация и цените
на услугите по акредитация.
4.1.3. Проверка на заявлението
В срок до 1 месец от подаване на заявлението
или получаване на писмо с корекции Българската
служба за акредитация извършва проверка по отношение на пълнота и редовност на заявлението
за акредитация.
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документи, изброени в т. 4.1.1
и съпътстващите ги такива и/или необосновано
отсъствие на информация в един или повече от
представените документи.
Нередовност – констатирана е липса на един
или повече от атрибутите на документа, представяне на документ с невярно съдържание и/
или невалиден документ и/или на документ,
принадлежащ на друго юридическо/физическо
лице, и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдена от
Съвета по акредитация политика на БСА, и/или
установяване на противоречие със или неизпълнение/неспазване на утвърдено решение на ТКА.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на подадените документи за акредитация, кандидатът се уведомява с писмо, в
което се посочват констатациите от направената
проверка и се определя срок не по-дълъг от 3
месеца за тяхното отстраняване.
Кандидатът за акредитация изпраща/представя
в БСА документи, допълнени и преразгледани по
отношение на редовност и пълнота, в съответствие
с направените констатации.
Документите трябва да са придружени от писмо, в което подробно да са описани извършените
корекции във връзка с констатациите от направената проверка на заявлението за акредитация.
При неотстраняване на констатирана непълнота/нередовност заявлението с подадените
документи се връща на заявителя с отказ за
регистрация на заявлението за акредитация.
4.1.4. Откриване на процедура
След установяване на пълнота и редовност
на заявлението за акредитация и на възможността си да извърши акредитацията агенцията
предлага на ООС водещ оценител. Органът за
оценка на съответствието има право в срок 15
дни от уведомлението писмено и аргументирано
да изрази неодобрение за определения водещ
оценител, когато разполага с обективни данни,
че лицето е консултант на ООС или разполага
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с обективни данни, че лицето е (бил е нает до
преди две години от оценката/предстои да е)
служител (нает да извършва услуги) на конкурентна организация и/или от гледна точка на
фактическа некомпетентност. В случай че има
писмено аргументирано неодобрение от страна на
кандидата за акредитация за определения водещ
оценител, се извършва нов преглед по реда на
т. 4.1.2, определяне на нов водещ оценител и ново
съгласуване с кандидата за акредитация. В случай че ООС не отговори писмено в определения
срок на съгласувателно писмо, БСА приема, че
посоченият водещ оценител е одобрен от ООС.
След одобряване на водещия оценител от
страна на ООС БСА определя водещ оценител,
открива процедура за акредитация и поставя регистрационен номер на открита процедура върху
заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща уведомително писмо,
съдържащо регистрационния номер на откритата
процедура за акредитация и броя на определените показатели, на базата на които се определят
дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
4.1.5. Отказ от откриване на процедура
Българската служба за акредитация отказва
откриване на процедура за акредитация, когато е
налице едно или повече от следните обстоятелства:
a) Неспазване на срока по т. 4.1.3 за изпращане/
представяне в ИА БСА на документи, допълнени
и преразгледани по отношение на пълнота и/
или редовност.
b) Повторно наличие на непълнота или нередовност на подадените документи за акредитация.
c) Българската служба за акредитация не
е във възможност да извърши процедурата по
акредитация.
d) При неприключила процедура за акредитация, преакредитация или разширяване на
акредитацията по заявление на същия кандидат.
е) При спряна акредитация или при започнала
процедура по спиране или отнемане на акредитацията на кандидата.
f) В период, по-малък от 8 месеца преди
изтичане валидността на предоставена акредитация при заявление за разширяване на обхвата
на акредитация.
g) В период, по-малък от 6 месеца от датата
на отказ/отнемане и при непредставяне на доказателства, че са отстранени несъответствията
с изискванията за акредитация.
Акредитирано лице, желаещо да получи акредитация по друг стандарт, следва да процедира
както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване
4.2.1. Предварително проучване при първоначална акредитация
Предварителното проучване в процедура за
първоначална акредитация представлява преглед
на документите и записите и при изразено писмено
желание на кандидата за първоначална акредитация може да включва предварителна оценка
на място. Българската служба за акредитация
извършва предварителното проучване в рамките
на 2 месеца от откриване на процедурата.
Водещият оценител, а при необходимост и
включен в процеса технически оценител/експерт,
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прави преглед на предоставените от кандидата за
акредитация документи и записи по т. 4.1, за да
направи оценка по документи на неговата система
за съответствие с приложимите изисквания за
акредитация.
Прегледът на документите и записите може
да бъде направен по време на предварителна
оценка на място на кандидат за първоначална
акредитация, ако същият писмено е заявил желание за извършване на такава в заявлението за
акредитация.
Предварителната оценка на място позволява
да се определи и формулира в детайли обхватът
на акредитация на кандидата, да се направи
оценка на готовността му за преминаване към
първоначална оценка, както и да се подпомогне
нейното планиране.
На основание откритите при предварителното
проучване пропуски БСА може да реши да не
извърши оценяване на място, докато констатираните пропуски не бъдат отстранени. В този случай
пропуските трябва да бъдат докладвани писмено
на ООС (констативен доклад) с експертно заключение и предложение относно продължението
на процедурата за акредитация. Констативният
доклад се изготвя в срока за извършване на
предварителното проучване.
На кандидата за акредитация се предоставя
възможност да проведе коригиращи действия за
отстраняване на пропуските. В срок до 1 месец
от получаване на констативния доклад в БСА
трябва да бъдат представени документирани
доказателства за отстраняване на констатираните при предварителното проучване пропуски.
Документите трябва да бъдат придружени от
писмо, в което подробно да са описани проведените коригиращи действия във връзка с
констатациите от предварителното проучване
и приложените документи.
Българската служба за акредитация прави
оценка на представените документирани доказателства в рамките на един месец от датата на
писмото за тяхното представяне в агенцията.
В случай че пропуските не са отстранени,
БСА решава как да продължи процедурата по
акредитация, а именно: извършване на оценка
на място или отказ от акредитация.
4.2.2. Предварително проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация представлява преглед на представянето на
ООС при предходни оценки и на представените
със заявлението документи съгласно т. 4.1.1.1.
Българската служба за акредитация извършва
предварителното проучване в рамките на един
месец от датата на откриване на процедурата
за преакредитация/разширяване на обхвата на
акредитация.
Доклад от предварително проучване се изпраща на кандидата за акредитация в рамките на
срока за предварителното проучване само ако
са констатирани пропуски и предложението е за
отказ от акредитация.
4.3. Оценяване
4.3.1. Обща част
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Оценяването на ООС се осъществява чрез
подходящо съчетание на следните методи при
оценка на място:
а) преглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи от системата за управление на ООС за съответствие с
изискванията за акредитация (виж т. 3); преглед
на записите на ООС от извършената дейност, за
персонала, от контрола на качеството, вътрешни
одити, прегледи от ръководството, доклади от
предходни оценки, доклади от оценки на други
органи по акредитация и др.;
b) офис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система за управление на ООС чрез оценка на документирани
доказателства и провеждане на интервюта с
персонала;
с) наблюдение (witness) – наблюдение и оценка
на дейности, извършвани от ООС (такива като
изпитване; калибриране; сертификация на продукти, на системи, на персонал; контрол; заверяване
на доклад по околна среда и др.);
d) изпитване за пригодност – оценка на компетентността на ООС при участието им в междулабораторни сравнения (ILC) при изпитване/
калибриране;
е) интервю – оценка на компетентността на
персонала на ООС чрез целенасочено интервю.
4.3.2. Несъответствия и коригиращи действия
4.3.2.1. Класификация
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3 на
този документ.
Българската служба за акредитация класифицира несъответствията като значителни или
незначителни по следните критерии:
Значително несъответствие (L)
Установено е неизпълнение или липса на прилагане или поддържане на едно или повече от
изискванията за акредитация (виж т. 3), което
води до заключение, че дейността на ООС, общата компетентност и системата за управление
не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него документи.
Незначително несъответствие (S)
Установени са пропуски при изпълнение на едно
или повече от изискванията за акредитация (виж
т. 3), което води до съмнение относно качеството
на предоставяните от ООС услуги, включително
достоверността на издаваните от него документи.
За всички видове несъответствия ООС трябва
да проведе коригиращи действия, които трябва да
бъдат оценени от страна на БСА, преди да бъде
взето решение за предоставяне на акредитация/
преакредитация /разширяване на обхвата на акредитация или потвърждаване на действието на
акредитацията за периода на нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е отговорност на водещия оценител.
4.3.2.2. Коригиращи действия
А) Докладване на несъответствията се извършва в края на оценката по време на закриваща
среща, след като са класифицирани от водещия
оценител. Ако несъответствията са повдигнати
по време на наблюдение, част от продължителна
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оценка, те се докладват на закриваща среща не
по-късно от 15 дни от последното проведено наблюдение. При представяне на несъответствията
представител на ООС се подписва на формуляра,
за да потвърди верността на констатациите. Неподписването на формуляра не анулира констатираното несъответствие.
В) В съответствие с прилаганата от БСА
концепция, че коригиращите действия трябва да
елиминират причините за появата на несъответствие, с цел предотвратяване на повторната му
поява при констатиране на несъответствия от
ръководството на ООС се изисква:
– да извърши анализ за първопричините,
довели до възникване на несъответствията;
– да предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
– да извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново или
да коригира извършената несъответстваща услуга
или продукт – корекция;
– да предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
– да извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в БСА пълен доклад за коригиращи действия, включващ информация за всички
действия по дейностите, посочени по-горе.
С) Първоначална оценка
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация разполага с 3
месеца от докладването на несъответствията за
изпълнение на коригиращи действия. В рамките
на този срок ООС трябва да представи доклад за
коригиращи действия, в противен случай БСА
след изтичане на 3-месечния срок ще счита, че
кандидатът доброволно се е отказал от процедурата за акредитация.
D) Оценка при планов надзор и надзор по
сигнал, разширение на обхвата на акредитация
и преакредитация
Органът за оценка на съответствието разполага с 1 месец от докладване на несъответствията за изпълнение на коригиращи действия
по констатирани при оценката незначителни
несъответствия. При констатирано едно или
повече значителни несъответствия ООС трябва
да представи в БСА подробен план за изпълнение на коригиращи действия в рамките на 10
дни от докладване на несъответствията. Планът
трябва да обхваща анализ на първопричините
за възникване на несъответствията и всички
последващи действия във връзка с отстраняване
им със срокове и отговорни лица за изпълнението им. Българската служба за акредитация
извършва оценка на направения от ООС анализ
и плана за действия до 5 дни от получаването
му. Отрицателна оценка на анализа и плана
води до предприемане на незабавни действия за
временно спиране на акредитацията.
След одобряване на анализа и плана от страна на БСА ООС трябва да представи доклад за
коригиращи действия в срок до 1 месец от докладване на несъответствията.
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E) Последваща оценка
Българската служба за акредитация е длъжна
в рамките на един месец след доклада на ООС
по т. 4.3.2.2 да извърши последваща оценка и да
докладва за резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка се
определят от вида и обхвата на оценката, при която е/са констатирано/и несъответствието/та, т.е:
 констатирано несъответствие по време на
наблюдение – последващата оценка трябва да
бъде извършена по време на наблюдение;
 констатирано несъответствие по документи – не изисква последващата оценка на място;
 констатирано несъответствие по време на
оценка в офис – последващата оценка следва да
бъде оценка на офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависи още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия. По
принцип последващата оценка на ефикасността на
предприетите коригиращи действия се извършва
от водещия оценител/техническия оценител/
експерт, констатирал несъответствието. При
необходимост в рамките на определения срок
може да се изиска допълнителна информация от
ООС за извършване на тази последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да се
предлагат дати и обхват на последващата оценка,
но те трябва да бъдат потвърдени от БСА.
Органът за оценка на съответствието има
право само на една последваща оценка след всяка
проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при последваща оценка може да доведе до констатиране на
ново несъответствие, свързано с възможностите
на ООС да извършва адекватен анализ на първопричината за наличие на несъответствие и
провеждане на ефикасни коригиращи действия.
F) Докладване за резултатите от последваща
оценка
Докладването за резултатите от последващата
оценка се извършва в рамките на срока за провеждане на последваща оценка и се документира
в анекс към доклада от оценката на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно
закрити или не са закрити в рамките на определения срок, в анекса към доклада от оценката ще
бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване на акредитацията,
спиране на акредитацията за целия или спиране
на акредитацията за част от предоставения обхват
(временно ограничаване на обхвата).
В срок 10 дни от приключването на последващата оценка до заявителя се изпраща анексът
за информация.
4.3.3. Подготовка на оценка
Най-малко 10 дни преди провеждане на оценка
БСА договаря периода, състава, пълномощията
на екипа и плана за оценка с ООС. Най-малко 5
дни преди извършване на оценката ООС трябва
писмено да потвърди съгласието си с определените дата и екип, пълномощията на екипа и
план на оценката. В случай че има писмено аргументирано неодобрение от страна на заявителя
за определен технически оценител/експерт, БСА
извършва нов подбор на технически оценители/
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експерти и ново съгласуване. Ако няма на разположение подходящ технически оценител/експерт,
оценката може да бъде отложена и/или да бъде
привлечен технически оценител/експерт от друг
национален орган по акредитация или да не бъде
оценен обхватът, за който не е на разположение
технически оценител/експерт на този етап от
процеса по акредитация.
Българската служба за акредитация може да
изисква писмено от ООС допълнителна информация, необходима за подготовката на оценката, като
методи, процедури, инструкции и др. съотносими
документи. Органът за оценка на съответствието
трябва да предостави в БСА изисканата информация и всички направени промени в системата
си за управление в определен от БСА срок. Ако
поисканите документи не бъдат представени в
определения срок, водещият оценител планира
допълнително време при планиране на оценката,
което се заплаща съгласно ценоразпис на услугите
по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
4.3.4. Оценка на място
Оценката на място трябва да бъде проведена
в срок до 5 месеца от датата на приключване на
предварителното проучване по т. 4.2.1 и в срок до
2 месеца от предварително проучване по т. 4.2.2.
По време на оценката на място екипът оценява
степента на внедряване, поддържане и ефикасността на системата за управление и компетентността
на ООС. Органът за оценка на съответствието
трябва да демонстрира, че е компетентен да извършва всички дейности и във всички области,
за които е заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал на ООС. Извадката,
обект на оценка, трябва да бъде представителна
дотолкова, доколкото е възможно в зависимост
от дейността на ООС. Всеки избор на екипа
трябва да бъде направен от гледна точка на риск
и значимост за демонстриране на компетентност
от страна на ООС. Поради извадковия подход
не може да се твърди, че са установени всички
съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи
оценка най-малко на един пълен цикъл на вътрешен одит и преглед от ръководството.
Когато ООС има дейности в няколко офиса/
помещения, оценката при първоначална акредитация и преакредитация трябва да обхване всички
места. При планиране на оценка на място се
спазват правилата на BAS QI 2.
4.3.5. Докладване
След оценката екипът трябва да изготви
доклад с наблюденията по време на оценката,
който съдържа най-малко следното: заключение
за състоянието на системата за управление и
компетентността на ООС, заключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията
за акредитация и констатираните несъответствия,
ако има такива. Българската служба за акредитация предоставя на ООС доклад от оценката до
15 дни от закриващата среща.
4.3.6. Последваща оценка
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатирането
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по време на оценката несъответствия, се оценява
на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да демонстрира, че предприетите коригиращи действия
са базирани на подходящ анализ, показал първопричината за възникване на несъответствие, и
анализ на разпространението на несъответствието. Органът за оценка на съответствието трябва
да може да покаже, че е направена проверка
от негова страна на предприетите коригиращи
действия и тя е показала ефикасно закриване на
несъответствията.
Начинът на провеждане и обхватът на последващата оценка е определен в т. 4.3.2.
4.3.7. Решение за акредитация
Вземане на решение по процедурата за акредитация се основава на три елемента, както следва:
а) Препоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите по време
на оценяването.
b) Становище с предложение на независима
Комисия по акредитация (КА) след запознаване с
доклад на водещ оценител/екип и ако е необходимо, с документите/записите на ООС. Комисията
по акредитация заседава в период до 6 месеца от
провеждане на оценка на място. Ако посоченият
период е изтекъл, се извършва извънредна оценка
за сметка на страната, по чиято вина не е спазен
посоченият срок.
с) Решение на изпълнителния директор на
БСА за предоставяне, отказване, ограничаване
на обхвата или за отнемане на акредитацията
след становище на КА. Решението на изпълнителния директор може да бъде съобразено със
становището на Комисията по акредитация или
да се различава от него.
Когато решението е различно от становището
на КА, то се докладва пред Съвета по акредитация.
В случаите, определени в чл. 10, ал. 5 ЗАИБСА,
решение се взема от заместник-изпълнителния
директор на ИА БСА.
Българската служба за акредитация уведомява
ООС писмено за взетото решение.
При положително решение проект на обхвата
на акредитация се предоставя за съгласуване
на ООС. Проектът на обхвата на акредитация
трябва да бъде върнат в БСА с положен подпис
от представляващия ООС на всяка страница,
удостоверяващ приемливостта на изготвения
проект, в срок до 15 дни.
При отрицателно решение лицето може да
кандидатства отново за акредитация не по-рано
от 6 месеца от датата на получаване на заповедта.
4.4. Поддържане на акредитацията
Акредитацията е с валидност от 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация.
Поддържането на акредитацията се извършва за
целия период на валидност на сертификата за
акредитация. След предоставяне на акредитация
акредитираните ООС се оценяват периодично с
цел непрекъснато осигуряване съответствието
им с изискванията за акредитация. До изтичане
на валидността на акредитацията БСА извършва
периодични надзорни оценки и преоценка.
4.4.1. Планов надзор
След предоставяне на първоначална акредитация първият планов надзор чрез оценка на място
се извършва в срок от 9 до 12 месеца от датата на
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издаване на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки следващ планов
надзор/преоценка се извършва в срок не по-дълъг
от 18 месеца от предходната оценка на място.
Българската служба за акредитация може да
използва въпросник като допълнителен инструмент за наблюдение дейността на ООС.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства ООС
може писмено да изиска от БСА отлагане/промяна
на периода на надзор чрез оценка на място само
в случай, че не се нарушава регламентираният
период за провеждане на надзор.
Българската служба за акредитация ще счита за доброволно волеизявление за спиране на
акредитацията всеки отказ на ООС за провеждане на надзор чрез оценка на място в случай,
когато се нарушава регламентираният период за
провеждане на надзор.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до 4.3.6 от тази
процедура.
По време на периода на валидност на акредитация акредитираният ООС може да промени
(ограничи или разшири) обхвата на акредитация,
като срокът на валидност на предоставената
акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване на
обхвата), за ограничаване и отнемане на акредитацията се вземат при изпълнение на правилата
на т. 4.3.7 от тази процедура.
4.4.2. Преакредитация
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане валидността на акредитация ООС трябва да подаде
заявление за преакредитация в БСА. Процесът
на преакредитация започва след откриване на
процедура съгласно т. 4.1.4. Кандидатът подава
всички документи по т. 4.1.1.
Когато кандидатът за преакредитация желае
разширяване на обхвата на акредитация, съгласно т. 4.4.4.2 а) в БСА се представят всички
приложения с маркиране (почерняване) на новата
информация в тях.
Ако ООС пропусне да подаде заявлението за
преакредитация в определения срок, се следва
процедурата при първоначална акредитация, за
което кандидатът трябва изрично да заяви желание с подаване на заявление за първоначална
акредитация по т. 4.1. В този случай ООС губи
регистрационния номер на предоставения му
сертификат за акредитация.
Преоценката е подобна на оценката на място за първоначална акредитация. Процесът на
оценяване следва правилата, описани от т. 4.3.3
до 4.3.7 на тази процедура, като при оценката
се взема под внимание представянето на ООС
през периода на валидност на сертификата за
акредитация.
В случай че БСА не успее да извърши преакредитацията в указания срок поради обстоятелства, пряко зависещи от нея, се извършва
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служебно удължаване на срока на валидност на
сертификата за акредитация на ООС за срок до
6 месеца от крайната дата на валидността му, за
което изпълнителният директор на БСА издава
заповед за удължаване срока на валидност на
акредитацията. Удължаването на срока на валидност на акредитацията е по предложение на
водещия оценител, провел последната оценка на
място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. Спазен срок за подаване на заявлението за
преакредитация.
2. Спазен срок за изплащане на всички финансови задължения.
3. Липса на значителни несъответствия или
при наличие на такива, приет подробен план за
тяхното изпълнение.
4.4.3. Извънредна оценка (включително надзор
по сигнал)
Българската служба за акредитация може да
реши да извърши извънредна оценка на място
при получена информация от акредитиран или
кандидат за акредитация ООС за настъпили
промени; постъпила жалба; постъпили в БСА
писмени сигнали за нарушения от страна на ООС;
публикувани или огласени критични материали
за акредитирани ООС в средствата за масова
информация; писмени сигнали за некоректно
позоваване на акредитацията; заблуждаващо
използване на предоставената акредитация в
реклами, каталози или информация от заинтересовани страни, например държавни органи и др.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от БСА при постъпила информация от
орган по сертификация на продукти за неговите
намерения да използва неакредитиран ООС като
подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от БСА за възстановяване на акредитацията
по смисъла на т. 6.1.2 и 6.2.2 от тази процедура.
Ако при тази оценка не всички несъответствия
са ефикасно закрити, се преминава към процедура по отнемане или ограничаване обхвата на
акредитация.
В срок 1 месец след получаване/огласяване
на сигнал/информация БСА може да изиска
първоначално писмена информация от ООС във
връзка със сигнала/жалбата и/или да извърши
извънредна оценка на място.
Обхватът на извънредната оценка се определя
от спецификата на всеки конкретен случай, за
който е сезирана или се самосезира БСА. Ако
в период до 3 месеца от датата на получаване/
огласяване на сигнал/информация е планирано
провеждане на планов надзор, същият може да
бъде проведен в рамките на извънредната оценка.
При надзор по сигнал ООС се уведомява само
за датата на оценката на място.
4.4.4. Промени в обхвата на акредитация
4.4.4.1. Ограничаване на обхвата
Органът за оценка на съответствието трябва
през периода на акредитация непрекъснато да е
в съответствие с изискванията за акредитация.
Органът за оценка на съответствието трябва да
може да демонстрира тази непрекъснатост на
съответствието си с изискванията за акредита-
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ция от дата на предоставяне на акредитацията/
преакредитация за целия обхват и във всички
области на предоставената акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може да
поддържа акредитацията си за конкретна част
от обхвата/област, трябва незабавно да уведоми
БСА. Не е допустимо това уведомяване да става
по време на оценка на място.
4.4.4.2. Разширяване на обхвата
Разширяване обхвата на акредитация е допълнение към предоставен обхват или към области
на акредитация съгласно критериите на стандарта
за акредитация/ Наредбата за НСУОСО, по който
ООС е акредитиран.
Органите за оценка на съответствието могат
да кандидатстват за разширяване на обхвата на
акредитация през целия период на своята акредитация с изключение на случаите по т. 4.1.5.
Органът за оценка на съответствието трябва да
подаде заявление за акредитация с отбелязване
„разширяване на обхвата“ с всички документи,
изброени в съответния списък по т. 4.1.1 с маркиране (почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на обхвата или областта
на акредитация започва след откриване на процедура за разширяване на обхвата съгласно т. 4.1.4.
Българската служба за акредитация прави
разлика меж ду разширяване на обхвата във
вече акредитирана област и разширяване извън
областта на акредитация.
В зависимост от големината и естеството на
исканото разширяване БСА решава как да процедира по отношение на оценката на място за
всеки конкретен случай, но основните правила
са следните:
а) Оценката за разширяване на обхвата на
акредитация в рамките на вече акредитиран обхват и извън обхвата на акредитация до 30 % от
акредитирания обхват може да се извършва по
време на оценки при планов надзор и преоценка.
b) Оценката за разширяване на обхвата на акредитация, когато е заявен обхват на разширяване
извън акредитирания обхват повече от 30 % от
акредитирания обхват, се извършва с оценка на
място за разширяване на обхвата.
с) Оценката за разширяване на област на
акредитация (офиси/помещения) се извършва с
оценка на място за разширяване.
4.4.5. Преиздаване на сертификат за акредитация
Българската служба за акредитация преиздава сертификат за акредитация при промяна
на елемент от съдържанието на сертификата
съгласно т. 5.
Условия, при които се извършва преиздаване
на сертификат за акредитация на ООС:
а) Органът за оценка на съответствието (ООС)
отговаря на изискванията за акредитация.
b) Политиката и системата за управление
остават непроменени.
c) Управлението и основния персонал остават
непроменени.
d) Организационната структура на ООС остава
непроменена.
e) Методите и процедурите за оценка на съответствието остават същите.
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f) Органът за оценка на съответствието не продължава да предоставя същите услуги за оценка
на съответствието към предишното юридическо
лице, ако е приложимо.
g) Техническите средства остават същите, ако
е приложимо (напр. орган по сертификация на
системи за управление).
Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в БСА обективни документирани
доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени
горните условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване
на сертификат за акредитацията, БСА извършва
оценка най-малко чрез преглед на документите.
Решението за преиздаване на сертификат за
акредитация се взема от изпълнителния директор
въз основа на доклад.
При положително решение ООС получава нови
документи за акредитация, в които е отразена настъпилата промяна, като регистрационният номер
на сертификата за акредитация не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности по
надзор и преоценка не се променят.
5. Документи за акредитация
В срок до 15 дни от вземане на решение на
ООС се предоставят два документа, както следва:
Сертификат за акредитация, съдържащ:
а) наименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) име, постоянен адрес, единен граждански
номер – за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код по БУЛСТАТ – за юридическо
лице или едноличен търговец;
d) идентификационни данни на акредитирания обект;
e) идентификация на всички области (офиси/
помещения), в които се извършват една или повече
основни дейности, обхванати от акредитацията;
f) основание за издаването му – нормативен
акт, стандарт, ръководство;
g) предмет, обхват и срок на валидност;
h) подпис на изпълнителния директор на агенцията или на заместник изпълнителния директор
в случаите по чл. 10, ал. 5;
i) номер и дата на заповедта за акредитация;
j) дата на първоначалната акредитация в случаите, когато има получена.
Заповед за акредитация (приложение към
сертификат за акредитация)
Заповедта за акредитация съдържа подробно
описание на обхвата на акредитация в зависимост
от различните видове акредитации.
Документите за акредитация се издават в
един оригинален екземпляр на български език.
По желание на ООС, който не оперира на територията на Република България, се издава и
един оригинален екземпляр на английски език.
При желание на ООС БСА издава сертификат
и на английски език след заплатена сума съгласно
Ценоразпис на услугите по акредитация на БСА
(BAS QR 8).
Сертификатът и заповедта за акредитация се
получават от ръководителя на акредитирания ООС
или надлежно упълномощено от него лице срещу
документ за внесена сума съгласно Ценоразпис

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

на услугите по акредитация на БСА (BAS QR 8).
Издадените сертификати за акредитация се
завеждат в регистър на акредитираните ООС. За
проверяващи по околна среда БСА информира
компетентните органи съгласно чл. 7 (1) от Наредбата за НСУОСО.
6. Отказ за предоставяне на акредитация, спиране, ограничаване, отнемане на акредитацията
Статусът на предоставените от БСА акредитации
се обявява на страницата на агенцията в интернет,
като изрично се посочва дали мярката е била
наложена, или е предприета по желание на ООС.
6.1. Спиране на акредитацията за целия или за
част от предоставения обхват (спиране или временно ограничаване на обхвата на акредитация)
е процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата на
акредитация (временно ограничаване на обхвата
на акредитация).
Ако обективни доказателства, констатирани
по време на оценки на място или по друг начин,
показват, че ООС не съответства на изискванията
за акредитация и ООС не е предприел адекватни
и навременни коригиращи действия (вж. т. 4.3.2.2),
БСА спира акредитацията за целия или за част
от предоставения обхват, съответно област на
акредитация за период до 6 месеца.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на БСА или по друг начин да се позовава на
акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да изпълняват процедури по заявки за сертификация
или да предоставят сертификати в обхвата на
спряната акредитация. По предоставените сертификации трябва да се изпълняват съответните
дейности по надзор.
6.1.1. Българската служба за акредитация спира
акредитацията при:
а) Неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на
ефикасни коригиращи действия в определения
срок (т. 4.3.2.2).
b) Неспазване от страна на ООС на неговите
задължения, посочени в т. 7.1 и 7.2.
с) Други обстоятелства по преценка на изпълнителния директор на БСА (например при
промени, които имат временно отрицателен ефект
върху акредитацията, като промени в правен
статут, ръководен персонал, технически средства,
политика, управление, структура и др.).
d) Доброволно писмено заявление от ООС за
спиране на акредитацията.
6.1.2. Възстановяване на акредитацията
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
5 месеца от датата на заповедта за спиране или
временно ограничаване на обхвата на акредитация
БСА ще извърши извънредна оценка на място за
потвърждаване, че ООС е извършил адекватни
коригиращи действия.
Ако в определения период ООС не успее да
демонстрира съответствие с изискванията за
акредитация или не уведоми за желанието си за
възстановяване на акредитацията, следва процедура по отнемане на акредитацията (вж. т. 6.3).
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Решението за възстановяване на акредитацията
се взема от изпълнителния директор въз основа
на предложение в доклад от оценка на екипа.
6.2. Ограничаване на акредитацията
Българската служба за акредитация ограничава обхвата на акредитация на ООС, когато е
възможно да се изолират тези части, където ООС
не е спазил изискванията за акредитация.
6.2.1. Българската служба за акредитация
ограничава акредитацията при:
а) Неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на
ефикасни коригиращи действия в определения
срок (т. 4.3.2.2), отнасящи се за част от обхвата
на акредитация. Неспазването на изискванията
не трябва да влияе върху останалата част от обхвата на предоставената акредитация (дейности
на ООС и области (офиси/ помещения).
b) Доброволно писмено заявление от ООС за
ограничаване на обхвата на акредитация.
6.2.2. Възстановяване на акредитацията
Органът за оценка на съответствието може да
възстанови обхвата/областта на предоставената му
акредитация чрез процедура по разширяване на
обхвата на акредитация (т. 4.4.4.2), но не по-рано
от 6 месеца от датата на получаване на заповедта
за ограничаване на обхвата на акредитация.
6.3. Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитаци ята или
преакредитацията и отнемане на акредитацията
Процес на пълно анулиране на акредитацията.
6.3.1. Българската служба за акредитация
отказва/отнема акредитация при:
а) Неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на
ефикасни коригиращи действия в определения
срок (т. 4.3.2.2).
b) Невъзстановено в определения срок временно спиране.
c) Обявяване в несъстоятелност или ликвидация на едноличен търговец или юридическо лице.
d) Фалшификация или нехайство от всякакво
естество, включително издаване на документи с
невярно съдържание.
e) Компрометиране на БСА с действие или
бездействия от страна на ООС.
f) Други условия, считани за приложими
от изпълнителния директор или Комисията по
акредитация.
g) Доброволно писмено заявление от ООС за
прекратяване на акредитацията/прекратяване
на процедура по акредитация. Изпълнителният
директор е длъжен да се съобрази с желанието
на ООС независимо дали има обективни причини за това.
Решение за отказ/отнемане на акредитацията
се взема от изпълнителния директор след предложение на комисия по акредитация.
Българската служба за акредитация информира
ООС за отнемането на акредитацията писмено.
След дата на отнемане на акредитацията ООС
не трябва да използва акредитационния символ
на БСА или по друг начин да се позовава на
акредитацията.
За органите по сертификация отнемането на
акредитацията означава, че те трябва да оттеглят/
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прекратят всички сертификати, предоставени под
БСА акредитация, в рамките на два месеца от
датата на отнемане. Органите по сертификация
трябва да представят списък на предоставените
от тях сертификации с доказателства за тяхното
оттегляне/прекратяване.
7. Задължения
7.1. Кандидатът или акредитираният ООС е
длъжен:
a) Да е винаги в съответствие с приложимите
изисквания за акредитация. Отговорност на ООС
е непрекъснато да е в съответствие с изикванията
за акредитация за целия обхват на предоставената акредитация и за всички области (офиси/
помещения) под акредитация.
b) Да следи за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация,
обявявани чрез официалния бюлетин на БСА и
интернет страницата на агенцията http://www.
nab-bas.bg, и да привеждат дейността си в съответствие в определения срок/преходен период.
c) Да предоставя всяка поискана от БСА информация във връзка с акредитацията си.
d) Да предоставя поискана от БСА информация
в определения срок.
e) Да осигурява всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по надзор,
включително предоставяне на възможност за
преглед на документацията, достъп до персонала
и до всички места, записи, доклади от вътрешни
одити и др.
f) Да информира предварително БСА относно
изисквания за сигурност, безопасност и хигиена
и здраве и да осигури необходимите лични предпазни средства.
g) Да направи възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от страна
на екипа оценители на БСА.
h) Да приема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за целите
на обу чение, мониторинг, при партньорск и
оценки и т.н.
i) Ако намери за необходимо да разкрива
съдържанието на създадени от БСА доклади,
писма, сертификат или обхват на акредитация
на трети страни, да разкрива цялото съдържание
на документа, а не част от него.
j) Да се въздържа от дейности или изказвания,
които могат да компрометират акредитацията
на органи за оценка на съответствието, и в
частност БСА.
k) Да не издава неправомерно протоколи,
сертификати/доклади, свидетелства.
l) Да не огласява или предоставя невярна
информация по отношение на статута си на
акредитиран ООС в средства за комуникации,
документи, проспекти, реклами и др.
m) Да не използва акредитационния символ,
предоставен от агенцията, в нарушение на Правилата за ползване на акредитационния символ
на БСА.
n) При изтичане срока на ва лидност на
сертификата за акредитация; при спиране или
при отнемане на акредитацията да преустанови
използването є в дейността си, включително в
дейност с цел реклама.
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o) При отнемане, ограничаване, включително
временно ограничаване на обхвата на акредитацията или след изтичане срока на акредитация,
да върне оригиналите на сертификата и заповедта
за акредитация до 3 дни от получаване на уведомлението/датата на изтичане на валидността
на акредитацията.
р) Да заплаща стойността на услугите, предоставяни от БСА, в сроковете и по реда, определени
в Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА
БСА (BAS QR 8).
q) Да заплаща на всеки член на екипа по
оценяване или по надзор за всеки отделен случай пътни, дневни и квартирни пари съгласно
Наредбата за командировките в страната. На
включени в екипа водещ оценител/технически
оценител или експерт от друг национален орган
по акредитация да заплаща пътни, дневни и
квартирни съгласно предварителна договорка.
r) Да участва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване на изискванията от BAS QR 18.
s) Да не поставя водещите оценител/технически оценители/експерти, действащи от името на
БСА, в ситуции, които могат да компрометират
тяхната безпристрастност и обективност или да
застрашат тяхното здраве и безопасност.
7.2. Задължения на акредитирани ООС при
промени
Акредитираният ООС трябва да информира
БСА за всяка промяна на условията, при които
е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни
от настъпването є. Най-малко следното трябва
да бъде докладвано на БСА:
а) Промяна на собственика.
b) Промяна в юридическия или организационен статут.
c) Промяна в обхвата на дейност на юридическото лице или в частност на собственика.
d) Промяна в ръководството или организационната структура.
e) Промяна в политиката.
f) Промяна в основния персонал, като ръководители, персонал, оторизиран да взeма решения,
персонал със специфични и уникални за ООС
функции.
g) Промяна на офис/помещение, оборудване,
технически средства и други ресурси, която може
да има съществено значение върху акредитираните дейности.
h) Значителни промени в процедури и методи.
Като резултат от получената информация БСА
може да реши да извърши извънредна оценка. Ако
ООС очаква временно да бъде възпрепяствана
дейността му в акредитираната област, ООС може
да поиска спиране на акредитацията (т. 6.1.1 d). В
този случай БСА си запазва правото да проведе
оценка за възстановяване на акредитацията.
В случай на установяване по време на планов
надзор наличие на промени, за които БСА не
е уведомена, оценката може да бъде удължена
с цел проверка на промените. В зависимост от
естеството на промените и тяхната значимост
екипът, констатирал промени, за които БСА не
е уведомена, може да предложи временно спиране (т. 6.1.1 b).
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7.3. Задължения на БСА
Българската служба за акредитация е длъжна:
а) Да извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация и да проведе
планиране и подготовка по такъв начин, че
оценяването да бъде навременно и надеждно.
b) Да не оповестява поверителна информация
за определен ООС извън органа по акредитация
без писменото съгласие на ООС, освен когато
законът позволява оповестяването на такава
информация без неговото съгласие. Във връзка
с партьорството на БСА в рамките на ЕА БСА
може да предоставя доклади и документи на ООС
на други национални органи по акредитация.
c) Да уведомява заявителя или акредитирания
ООС за хода на всеки етап от процедурата съгласно
определените правила и при поискване от ООС.
d) Да съгласува с ООС състава на екипа
от оценители в срок и по начин, определени в
процедурата.
e) Да публикува и да поддържа актуални данни за акредитираните ООС на своята интернет
страница.
f) Екипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия във
връзка с конкретната оценка.
g) Членовете на екипа не трябва да приемат
подаръци, вещи, предмети и др. от ООС, за да
не се компрометира тяхната безпристрастна,
независима и обективна оценка;
h) Ако по време на оценка или наблюдение
член от екипа на БСА узнае за престъплание от
ООС или от негово име, директно свързано с
обхвата на оценката, е длъжен да докладва в БСА,
за да се вземе решение за бъдещите действия.
i) Всеки водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи на
ООС, е длъжен да подпише декларация за конфиденциалност. Органът за оценка на съответствието може да получи копие от декларацията
при поискване.
j) Да информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията за акредитация чрез информационната система по т. 3.6.
k) Да включи проверяващия по околна среда в
публичния регистър на проверяващите по околна
среда съгласно чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване
на околната среда и да уведоми компетентния
орган съгласно чл. 7 (1) от Наредбата за НСУОСО
за настъпилите изменения.
8. Спорове, жалби, възражения
8.1. Спорове
Българската служба за акредитация разглежда
като спорове възникнали различия в мненията
на акредитираните ООС или кандидатите за
акредитация, от една страна, и от друга – БСА
по отношение на:
а) Интерпретация на изискванията на стандарт/ръководство на ЕА, ISO/IEC и Наредбата
за НСУОСО.
b) Интерпретация на документи от системата
за управление на БСА.
Органът за оценка на съответствието уведомява писмено изпълнителния директор на БСА
за съществуване на спор по определен въпрос
не по-късно от 10 дни от възникването на спора.
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Изпълнителният директор след консултация с
въвлечените в спора страни се стреми да постигне
съгласие. Ако е необходимо, спорните въпроси се
разглеждат и обсъждат на съответния технически
комитет по акредитация, преди да се вземе решение по тях. Българската служба за акредитация
информира ООС писмено за резултата в рамките
на 20 дни от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение
за съответния ООС, може да прерасне в жалба/
възражение.
8.2. Жалби
Българската служба за акредитация третира
жалбите в зависимост от вида им:
а) Жалбите, свързани с дейността на БСА
или нейните оценители, се разглеждат от изпълнителния директор и директор дирекция
„АОСДЛП“ и/или директор дирекция „АПФСО“
и отговорника по качество на БСА.
b) Жалби, свързани с дейността на акредитираните от БСА ООС, включително и от страна на
техни клиенти, се разглеждат от изпълнителния
директор на БСА и отговорника по качество на
агенцията. Ако е необходимо, изпълнителният
директор изисква от жалбоподателя запис, че
жалбата му е разгледана първоначално от съответния ООС.
Българската служба за акредитация разглежда
само подадени в писмена форма жалби с необходимата обосновка, точно идентифицирани подател
и обект на жалбата. Подателят на жалбата се информира писмено за резултата от разглеждането
є до 15 дни от получаването на жалбата.
8.3. Възражения
8.3.1. Възражение може да бъде подадено от
лице срещу заповеди на изпълнителния директор
на БСА за:
а) Отказ от акредитация и отказ от откриване
на процедура по акредитация/регистрация на
заявление за акредитация.
b) Отказ от разширяване на акредитацията
и отказ от регистрация на заявление за разширяване на обхвата/откриване на процедура по
разширяване на обхвата.
c) Ограничаване на заявения за акредитация/
преакредитация/разширяване обхват.
d) Отнемане, спиране на целия или на част от
обхвата на акредитация (временно ограничаване
на обхвата на акредитация и ограничаване на
обхвата на акредитация.
8.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията
по възражения (КВ) чрез изпълнителния директор на БСА в срок до 7 работни от датата на
съобщаване на съответната заповед и се регистрират в деловодството на агенцията с входящ
номер и дата.
8.3.3. В срок 7 работни дни от получаване
на възражението изпълнителният директор на
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли
сам оспорваната заповед или да я измени, или
да издаде съответната заповед, ако е отказал
издаването є, или да сезира КВ, като резолира
съответното възражение до председателя и заместник-председателя на СА.
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8.3.4. Комисията по възраженията провежда
закрито заседание в офиса на БСА и работи при
спазване на изискванията на ЗАИБСА, правилата
за работа на Комисията по възражения и тази
процедура за акредитация.
8.3.5. Комисията по възраженията преценява
правилността и законосъобразността на оспорваната заповед и се произнася по възражението чрез
изготвяне на писмено обосновано и мотивирано
решение. Срокът за произнасянето на КВ и изготвянето на писмено обоснованото мотивирано
решение е до 1 месец от датата на постъпване
на възражението.
8.3.6. Председателят на КВ предоставя решението на изпълнителния директор на БСА и на
лицето, подало възражението, в срок до 3 работни
дни от датата на вземане на решение на КВ.
8.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на БСА.
8.4. Обжалване
8.4.1. Решенията на изпълнителния директор
за отказ от акредитация, преакредитация или
от разширяване на обхвата на акредитация, за
ограничаване, временно аграничаване или спиране или отнемане на акредитацията подлежат
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8.4.2. Лицата могат да подадат жалба до съда,
след като е изчерпана възможността по чл. 13, ал. 2
или е изтекъл срокът по чл. 13, ал. 1 ЗАИБСА.
9. Допълнителни указания
9.1. Българската служба за акредитация не
носи отговорност за настъпили имуществени и
неимуществени вреди за ООС вследствие на неуспех от негова страна да демонстрира изпълнение
на изискванията за акредитация.
9.2. При забавяне за срок 3 месеца на процедурата за акредитация от страна на кандидата
за акредитация БСА предприема действия за
едностранно прекратяване процедурата за акредитация.
9.2. Българската служба за акредитация създава
досие на ООС, включващо документи с всички
приложения към BAS QR 2, всички документи,
създавани от БСА във връзка с процедурата за
акредитация, и цялата кореспонденция между
БСА и ООС.
9.3. Българската служба за акредитация съхранява досието на ООС за срок от 5 години считано от датата на предоставяне на акредитация/
отказване на акредитация.
9.4. На всеки етап от процедурата за акредитация ООС може да се откаже от услугите на
агенцията, като заплати дължимите към момента
на отказ суми съгласно ценоразпис на БСА.
10. Преходен период
Измененията в сроковете в тази ревизия 2 на
версия 5 на процедурата се прилагат за оценки
на място, провеждани след влизането в сила на
ревизията от 01.04.2010 г.
За оценки на място, проведени преди влизането в сила на ревизията, се прилагат сроковете,
определени в BAS QR 2 , версия 5, ревизия 1.
Контролът по изпълнение на тази процедура се осъществява от директора на дирек ци я
„АОСДЛП“ и изпълнителния директор на ИА БСА.
3961
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617. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане в
разрешително № 01610119 от 18.VІІ.2008 г. (изм.
с решение № 222 от 18.ІХ.2009 г.) за водовземане
от минерална вода от находище „Велинград – Каменица“ – сон да ж № 4 „Власа“, Вел инг ра д,
община Велинград, област Пазарджик, както
следва: намаляване на разрешения годишен воден
обем от 15 768 куб. м годишно на 6307,2 куб. м
годишно; намаляване на разрешения дебит от
0,5 л/сек. на 0,2 л/сек.Останалите параметри на
разрешеното водовземане и условията, при които
е предоставено правото, не се променят. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обнародването в Министерството на околната
среда и водите, София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3994
761. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за спорт и отдих. 2. Находище на минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Хисаря“, област
Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря – № 93 от
приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за
водите. 3. Системи или съоръжения, чрез които ще
се реализира водовземането – каптиран естествен
извор „Чаир баня“. 4. Място на използване на
водите, местност, административно-териториална
и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място
на използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс в
УПИ XXXI-5044 в кв. 37 по плана на гр. Хисаря,
община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ 77270.
5. Проектни параметри на водовземането: а) количество на водите: разрешен дебит: 0,3 л/сек.;
разрешен годишен воден обем: 9460,8 м 3 годишно;
б) експлоатационното водно ниво в каптиран
естествен извор „Чаир баня“ да не се снижава
под котата на самоизлива +334,01 м. 6. Условия,
при които би могло да се предостави правото за
използване на водите: 6.1. да упражни правото на
водовземане от каптиран естествен извор „Чаир
баня“ в обекта на водоснабдяване не по-късно от
1 година от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит
и годишен воден обем; 6.2. да ползва минерална
вода от каптиран естествен извор „Чаир баня“
единствено в посочения в разрешителното обект
на водоснабдяване и като спазва определената
цел на използване на минералната вода; 6.3. да
не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти;
6.4. да не препятства ползването на минерална
вода от каптиран естествен извор „Чаир баня“
по други разрешени от министъра на околната
среда и водите водовземания; 6.5. ежегодно да
заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано
от началния срок на разрешителното съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
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на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обнародването в Министерството на околната среда и водите, София 1000,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3995
178. – Минист ърът на околната среда и
водите на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона
за водите открива процедура за издаване на
разрешително за водовземане от минерална
вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на заявеното водовземане – за
отдих. 2. Находище на минерална вода, от което
се предвижда водовземането – находище „Велинград – Чепино“, област Пазарджик, община
Велинград, Велинград – № 18 от приложение № 2
към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите. 3. Системи
или съоръжения, чрез които ще се реализира
водовземането – каптиран естествен извор № 2.
4. Място на използване на водите, местност,
административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване
(ЕК АТТЕ): хотелски комплекс на територията
на УПИ І-8249 в кв. 465 „Жилищно-хотелски
балнеокомплекс „Свети Спас“ по кадастралния
план на Велинград, община Велинград, ЕК АТТЕ
10450. 5. Проектни параметри на водовземането:
а) количество на водите: разрешен дебит: 0,8 л/
сек.; разрешен годишен воден обем: 25 228,8 м 3/
годишно; б) експлоатационното водно ниво в
каптиран естествен извор № 2 да не се снижава
под котата на самоизлив +774,61 м; 6. Условия,
при които би могло да се предостави правото за
използване на водите: 6.1. да упражни правото
на водовземане от каптиран естествен извор
№ 2 в обекта на водоснабдяване не по-късно
от 1 година от началния срок на действие на
разрешителното, като не надвишава разрешения
дебит и годишен воден обем; 6.2. да ползва минерална вода от каптиран естествен извор № 2
единствено в посочения в разрешителното обект
на водоснабдяване и като спазва определената
цел на използване на минералната вода; 6.3. да
не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти;
6.4. да не препятства ползването на минерална
вода от каптиран естествен извор № 2 по други
разрешени от министъра на околната среда и
водите водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща
такса за водовземане за разрешения годишен
воден обем, като същата се дължи считано от
началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обнародването в Министерството на околната среда и водите, София 1000,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3996
286. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
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за водовземане от минерална вода – изк лючителна държавна собственост, както следва:
1. Цел на заявеното водовземане – за отдих.
2. Находище на минерална вода, от което се
предвижда водовземането – находище „Вонеща
вода“, област Велико Търново, община Велико
Търново, с. Вонеща вода – № 19 от приложение
№ 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за водите. 3.
Системи или съоръжения, чрез които ще се
реализира водовземането – каптиран естествен
извор „Вонеща вода“. 4. Мястото на използване
на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по
единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за
всяко място на използване (ЕК АТТЕ): Балневъзстановителен център на територията на УПИ
І „за минерална баня“ в кв. 9А по плана на с.
Вонеща вода, община Велико Търново, ЕК АТТЕ
12098. 5. Проектни параметри на водовземането:
а) количество на водите: разрешен дебит: 0,5 l/
сек.; разрешен годишен воден обем: 15 768 м 3
годишно; б) експлоатационното водно ниво в
каптиран естествен извор „Вонеща вода“ да не
се снижава под котата на самоизлива +335,0 м;
6. Условия, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите: водоползвателят: 6.1. да упражни правото на водовземане от
каптиран естествен извор „Вонеща вода“ в обекта
на водоснабдяване не по-късно от 1 година от
началния срок на действие на разрешителното,
като не надвишава разрешения дебит и годишен
воден обем; 6.2. да ползва минерална вода от
каптиран естествен извор „Вонеща вода“ единствено в посочения в разрешителното обект на
водоснабдяване и като спазва определената цел
на използване на минералната вода; 6.3. да не
предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други обекти; 6.4.
да не препятства ползването на минерална вода
от каптиран естествен извор „Вонеща вода“ по
други разрешени от министъра на околната среда
и водите водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща
такса за водовземане за разрешения годишен
воден обем, като същата се дължи считано от
началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обнародването в Министерството на околната среда и водите, София 1000,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3997
821. – Министърът 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 осигуряване на вода за охлаждане/отопление.
Съоръженията – 2 бр. тръбни кладенци, ще бъдат изградени в неогенския водоносен хоризонт,
водно тяло BG1G00000N2033 – порови води в
неогена – Софийска котловина, в УПИ ІІ-222, кв.
1, м. Топливо, гр. Божурище, община Божурище,
област София, при географски координати: ТК
1: N 42° 45′ 18,72″ и Е 23° 12′ 42,588″, ТК 2: N
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42° 45′ 14.796″ и Е 23° 12′ 49,032″, геодезически
координати: ТК 1: X 4610010, Y 8489473; ТК 2: X
4609888, Y 8489619, и надморска височина: ТК
1 – 554,2 м, ТК 2 – 553,5 м. Сумарните понижения във водовземни съоръжения с разрешено
водовемане в условия на работа на системата от
шест броя съоръжения при „Шенкер“ са, както
следва: ТК „Терем“ – 1,21 м, ТК „Елсистем Инженеринг“ – 1,27 м, ТК „ИНЖ Стандарт“ – 2,44
м, ТК „Спетема продакшън“ – 6,68 м, ТК „Ера
Буд“ – 2,17 м, ТК „Мегатрон лизинг“ – 2,71 м, ТК
1 „Порше имобилен БГ“ – 3,67 м, ТК 2 „Порше
имобилен БГ“ – 3,48 м, и ТК „Паиико“ – 3,09 м.
Проектни параметри на ползването: дълбочина
на тръбните кладенци 120 м, техническа колона
диаметър ∅ 296 мм в интервала от повърхността
до 30 м, задтръбно циментирана, експлоатационна колона с диаметър ∅ 160 мм в интервала
от повърхността до 120 м, филтри – в интервала
от 30 м до 118 м, засипка на филтъра с подходящо избран зърнометричен състав в интервала
120 – 30 м и циментация на експлоатационната
колона от 30 м до повърхността. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 5,30 л/сек.
общо за двете съоръжения. Проектен максимален
дебит на водочерпене – 6,60 л/сек. общо за двете
съоръжения. Проектно максимално допустимо
експлоатационно понижение на водното ниво – до
4,25 м за всяко съоръжение. Дейности за проучване на подземните води: сондажно-геофизични
изследвания; опитно водочерпене за определяне
на параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични тестове – с проектния максимален дебит
на водочерпене; с проектния средноденонощен
дебит и на 3 степени; оценка на актуалното състояние на подземните води. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръженията: да
се изпълнят комплексни сондажно-геофизични
изследвания за изучаване на геоложкия разрез в
частта от водоносния хоризонт; филтрите да се
разположат само срещу установените при сондажно-геофизичните изследвания пясъчни пластове;
да се анализират земни проби за оразмеряване
засипката на филтъра съобразно зърнометричния
състав на водоносния хоризонт; да се проведе
опитното водочерпене при максимален постоянен
дебит, като се наблюдава изменението на водното
ниво в реинжекционните кладенци, и хидравлични
тестове с проектния максимален и средноденонощен дебит на водочерпене с дебит 3 л/сек., 5
л/сек. и 7 л/сек. за определяне на хидравличната
ефективност на кладенците. Експлоатационните
характеристики на съоръженията да се определят
при отчитане на взаимодействието им със съоръженията за подземни води, черпещи вода от
същото подземно водно тяло, от които е разрешено
водовземане, и при приети допълнителни понижения в тях, незасягащи работата им с разрешените
дебити, при наличното им помпено оборудване и
дълбочината, на която са разположени помпите.
Охладените или затоплените води от работата на
климатизиращата система да се реинжектират в
същото подземно водно тяло. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обнародването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
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821а. – Министърът 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
реинжектиране на води в подземен воден обект.
Съоръженията – 4 бр. тръбни кладенци, ще бъдат изградени в неогенския водоносен хоризонт,
водно тяло BG1G00000N2033 – порови води в
неогена – Софийска котловина, УПИ ІІ-222, кв.
1, м. Топливо, гр. Божурище, община Божурище,
Софийска област, при географски координати
на съоръженията РТК 1: N 42°45′20,052″ и Е
23°12′49,032″, РТК 2: N 42°45′20,016″ и Е 23°12′52,38″,
РТК 3: N 42°45′17,748″ и Е 23°12′50,328″, и РТК 4:
N 42°45′19,908″ и Е 23°12′46,368″; геодезически
координати: РТК 1: X 4610051 и Y 8489620, РТК
2: X 4610049 и Y 8489695, РТК 3: X 4609979 и Y
8489649, РТК 4: X 4610046 и Y 8489559, и надморска височина РТК 1 – 555 м, РТК 2 – 554,3
м, РТК 3 – 553,2 м, РТК 4 – 553,5 м. Проектни
параметри на ползването: дълбочина на тръбните
кладенци 120 м, техническа колона диаметър
∅ 296 мм в интервала от повърхността до 30 м,
задтръбно циментирана, експлоатационна колона
с диаметър ∅ 160 мм в интервала от повърхността до 120 м, филтри – в интервала от 30 м до
118 м, засипка на филтъра с подходящо избран
зърнометричен състав в интервала 120 – 30 м
и циментация на експлоатационната колона от
30 м до повърхността. Проектен средноденонощен дебит на реинжектиране – 5,3 л/сек., общо
за двата кладенеца. Проектен максимален дебит
на реинжектиране – до 6,60 л/сек., общо за двата
кладенеца. Дейности за проучване на подземните води: ерлифтно прочистване на кладенците;
индикаторен опит с химичен индикатор; опитно
водоналиване или водонагнетяване при дебити 3
л/сек., 5 л/сек. и 7 л/сек.; анализ на водни проби
за оценка на възможните изменения на химичния
състав на охладените и затоплените подземни
води. Условия, при които ще се разреши изграждане на съоръженията: да се изградят временни
водопроводни връзки, осигуряващи възможност
за провеждането на индикаторния опит и опитното водоналиване или водонагнетяване; да
се оцени температурният режим в засегнатата
част от водоносния хоризонт в експлоатационни
условия в рамките на годината при дебити 3 л/
сек., 5 л/сек. и 7 л/сек. и температурата на реинжектираната охладена или затоплена вода и
да се определят действителната температура на
черпената вода от съоръженията, предназначени
за водовземане, разположени в същия имот, за
едногодишен период на черпене и реинжектиране
и за всяка от годините от срока на действие на
издадено разрешително за ползване на воден
обект за реинжектиране на води в подземен воден
обект, както и транзитното време за достигане
на „топлинната вълна“ до черпателните кладенци, през което температурата на черпената вода
ще остане непроменена. Писмени възражения и
предложения от заинтересованите лица могат да
се изпратят в 14-дневен срок от обнародването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
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31. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване на р. Дунав за заустване на отпадъчни води
от съществуващ обект „Канализационна система
на гр. Никопол“, Никопол, с ЕКАТТЕ 51723, със
заявител Валерий Димитров Желязков, кмет на
Община Никопол, при следните параметри и
условия на разрешителното: Проектни параметри: водоприемник – р. Дунав – трета категория;
Количество зауствана вода: преди въвеждане на
ГПСОВ в експлоатация: Q год. – 4680 м 3/година
след въвеждане на ГПСОВ в експлоатация: Q
ср.дн. – 1244 м 3/денонощие, Q макс.ч. – 252 м 3/
час, Q год. – 583 635 м 3/година. Мeста на заустването: заустване № 1 – битово-фекални и производствени отпадъчни води от главен колектор І
към р. Дунав, в точка на заустване с географски
координати 43° 42′ 31,5″ СШ: 24° 54′ 09,7″ ИД;
след въвеждане на ГПСОВ в експлоатация: заустване № 2 – пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ към р.
Дунав в точка с географски координати: СШ 43°
42′ 33,66″ и ИД 24° 54′ 34,36″. Места за собствен
мониторинг: преди въвеждане на ГПСОВ в експлоатация: пункт 1 – на изход главен колектор
І, преди заустване в р. Дунав; след въвеждане на
ГПСОВ в експлоатация: пункт на вход ГПСОВ,
пункт на изход ГПСОВ, преди заустване във водоприемник р. Дунав. Индивидуални емисионни
ограничения, както следва: активна реакция
рН – 6,0 – 9,0; неразтворени вещества – 35 мг/дм 3;
БПК5 – 25 мг/дм 3; ХПК (бихроматна) – 125 мг/
дм 3; желязо (общо) – 5 мг/дм 3; манган (общ) – 0,8
мг/дм 3; кадмий – 0,02 мг/дм 3; олово – 0,2 мг/дм 3;
арсен – 0,2 мг/дм 3; мед – 0,5 мг/дм 3; хром (тривалентен) – 1,0 мг/дм 3; хром (шествалентен) – 0,1
мг/дм 3; никел – 0,5 мг/дм 3; цинк – 10 мг/дм 3;
цианиди (лесноразградими) – 0,1 мг/дм 3; цианиди
(общо количество) – 1 мг/дм 3; флуориди (общо
количество) – 3 мг/дм 3; феноли (летливи) – 0,1 мг/
дм 3; живак – 0,001 мг/дм 3; сулфатни йони – 400,0
мг/дм 3; сероводород (свободен) – 0,1 мг/дм 3;
анионактивни детергенти – 3 мг/дм 3; нефтопродукти – 0,5 мг/дм 3; екстрахируеми вещества – 5
мг/дм 3. Срок за достигане на индивидуалните
емисионни ограничения: за показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК – 3 месеца след
въвеждане на ГПСОВ – Никопол, в експлоатация,
но не по-късно от 31.ХІІ.2014 г., съгласно изискванията на Наредба № 6 за емисионни норми
за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни
обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.); за всички останали
показатели – от датата на влизане в сила на това
разрешително, при спазване на изискванията на
Наредба № 7 за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от
2000 г.). Условия за издаване на разрешителното:
1. Преди да се въведе в редовна експлоатация
ГПСОВ, всички аварийни и байпасни връзки за
заустване на непречистени отпадъчни води да
бъдат пломбирани и ползването им по време на
експлоатацията да става с уведомяване на контролиращия орган при условията на чл. 126 от
Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се
предприемат необходимите мерки в съответствие
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с изискванията на чл. 131 от Закона за водите.
Фактите по възникнали аварийни ситуации да се
отразяват в специален дневник. 3. Събирането,
транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от ПСОВ да се извършват
в съответствие с изискванията на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) (ДВ, бр. 86 от
2003 г.). 4. При използването на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на
Наредбата за реда и начина за оползотворяване на
утайките от пречистването на отпадъчните води
чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 112
от 2004 г.). 5. В пречиствателната станция да се
предвиди съоръжение за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води. Обеззаразяването на
отпадъчните води да се извършва при възникване
на епидемична обстановка след разпореждане от
органите на Министерството на здравеопазването. 6. Около складовете за химикали и реагенти,
както и около местата за временно съхранение
на утайки от пречиствателните съоръжения,
потенциален замърсител на водоприемника, да
се предвидят необходимите обваловки или други
средства, които да не позволяват изтичането им
към водоприемника при евентуални аварии. 7.
Да се преустанови заустването на непречистени
отпадъчни води в точка „Заустване 1“ в срок до
31.ХІІ.2014 г., съгласно изискванията на § 4, т. 2
и § 5, т. 3 на Наредба № 6 за емисионни норми
за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във
водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.). 8. Да се
изгради необходимата канализационна мрежа за
събиране и отвеждане на отпадъчните води от гр.
Никопол до пречиствателни съоръжения не покъсно от 31.ХІІ.2014 г. във връзка със сроковете,
посочени в Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни
норми за допустимото съдържание на вредни и
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани
във водни обекти. 9. Да не се допуска от точки
на заустване 1 и 2 изпускане във водния обект
на отпадъчни води, преди да са пречистени до
степен съгласно гореописаните индивидуални
емисионни ограничения и сроковете за достигането им. 10. При промяна на количеството на
заустваните отпадъчни води, точките на заустване
или други параметри, предмет на разрешителното, да се осигури разрешително за ползване
на воден обект за новите параметри. 11. Като
лице, експлоатиращо канализационната система
на населеното място и предоставящо нейното
ползване на други лица, да се спазват следните изисквания: а) дружеството да актуализира
сключените договори с абонатите си съгласно
условията в това разрешително и да се определят
за всеки абонат норми за допустимо съдържание
на замърсяващите вещества в отпадъчните води,
съгласно § 3 от Наредба № 7 за условията и реда
за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационните системи на населените места
(ДВ, бр. 98 от 2000 г.); б) копия от договорите с
абонатите да се изпращат в 14-дневен срок в БДДР
и РИОСВ – Велико Търново. 12. Да се спазват
изискванията на чл. 123, 125, 125а, 126, 127, 130
и 131 от Закона за водите. Писмени възражения
и условия от заинтересовани лица, при които да
бъде издадено разрешителното, се представят в
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Министерството на околната среда и водите, бул.
Мария-Луиза 22, в 14-дневен срок от обявяването
на съобщението.
4157
57. – Министърът 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
система от съоръжения за подземни води – състояща се от един шахтов и 2 тръбни кладенеца,
предназначени за водовземане за промишлени
цели. Съоръженията – 2 броя тръбни кладенци,
ще бъдат изградени в кватернерния водоносен
хоризонт, водно тяло BG3G000000Q017 – порови
води в кватернера – Ямбол – Елхово, в имот с
идентификатор 07374.511.49 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, при географски координати на тръбните
кладенци: ТК 1 – N 42°29′36.8″; E 26°29′12,5″ и
ТК 2 – N 42°29′39,1″; E 26°29′06,9″. Проектни параметри на ползването: дълбочина на тръбните
кладенци – до 35 м; експлоатационната колона
с диаметър 200 мм, разположена в интервала от
повърхността до 35 м, филтри в интервала от 5 м
до 30 м, засипка на колоната от 35 м до 3 м и
тампонаж с глиноцимент от 3 м до повърхността.
Проектен средноденонощен дебит на водочерпене
общо от двата кладенеца – до 19 л/сек.; проектен
максимален дебит на водочерпене общо от двата
кладенеца – до 21 л/сек.; проектно максимално допустимо експлоатационно понижение на
водното ниво – до 13,8 м. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръженията:
изградените съоръжения да бъдат актувани като
собственост на Община Ямбол. При определяне
на експлоатационните параметри на водовземната
система да се отчете взаимодействието є в процеса на работа със съществуващите съоръжения,
от които е разрешено водовземане, в границите
на моделната област, обхващаща цялата площ на
промишлената зона в дясната тераса на р. Тунджа, включително кладенците на „Суперстрой
ин женеринг“ – ООД, „Диана бетон“ – ООД,
„Хидравлични елементи и системи“ – АД, „Белла
България“ – АД, „Имортен България“ – ЕООД,
„Топ консерв“ – ЕАД, „Мелбон“ – ЕООД, „Ямболен“ – АД, и други съоръжения. При определяне
на експлоатационните параметри на водовземната
система да не се надвишават разполагаемите ресурси на подземното водното тяло в посочения
участък и да не се създават допълнително понижения в посочените кладенци, които да нарушат
работата на помпеното им оборудване. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
4158
81. – Министърът 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
съоръжениe за подземни води – тръбeн кладенeц, предназначен за водовземане за напояване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде
изграден в долнокредния водоносен хоризонт,
водно тяло BG1G00000K1b041 – карстови води
в Русенската формация, в имот № 023022 по
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картата на възстановената собственост в землището на с. Голямо Враново, община Сливо
поле, област Русе, при географски координати
на тръбния кладенец: N 43°7′53,2″; E 26°21′06,6″.
При направените оценки е установено, че в съоръженията, попадащи в границите на моделната
област, в резултат от работата на проектното
съоръжение ще бъдат създадени допълнителни
понижения на водното ниво в съоръжения, от
които е разрешено водовземане, както следва:
в кладенците за питейно-битово водоснабдяване от ПС „Голямо Враново“ – до 0,35 м; в ТК
„Дипом“ – 0,25 м, и в „ТК „Инвест“ – 0,31 м.
Проектни параметри на ползването: дълбочина
на тръбния кладенец – до 70 м; прикриваща
колона – с диаметър 377 мм, в интервала от
повърхността до 20 м, задтръбно циментирана;
открит ствол в интервала от 20 до 70 м или
експлоатационна колона с диаметър 160/7,7 мм,
разположена в интервала от повърхността до
70 м, в случай на установяване на обрушаващи
се скали в посочения интервал; с филтри в интервала от 20 до 60 м, проектен средноденонощен
дебит на водочерпене – до 10 л/сек.; проектен
максимален дебит на водочерпене – до 12 л/сек.;
проектно максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво – до 15 м.
Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръженията: при определяне на експлоатационните параметри на съоръжението да се
отчете взаимодействието му в процеса на работа
със съществуващите съоръжения, от които е
разрешено водовземане, като не се надвишават
разполагаемите ресурси на подземното водно
тяло в посочения участък и не се създават допълнителни понижения в посочените кладенци,
по-големи от посочените. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
ул. Уилям Гладстон 67.
4159
470. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 56/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Илиана Стоянова Ангелова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 10 месеца.
4122
470а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 72/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Младен Христов Петров – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4123
470б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 53/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Светлана Петрова Узунова – адвокат
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от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
една година.
4124
470в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 78/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Илияна Златева Фотева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4125
470г. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 57/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Петя Георгиева Фесчиева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4126
470д. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д. д. № 27/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Живка Александрова Василева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4127
470е. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 77/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Илиана Лъчезарова Радева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4128
471. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 99/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Николинка Панайотова Романова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от права да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
4129
471а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 81/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Ивелин Иванов Овчаров – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от права да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4130
471б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 3 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 57/2008
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на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Николай Богомилов Ангелов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от права да упражнява адвокатска професия за
срок две години.
4131
471в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 70/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Сотир Петров Попов – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
права да упражнява адвокатска професия за срок
една година.
4132
471г. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 93/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Петър Матеев Стоянов – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
права да упражнява адвокатска професия за срок
две години.
4133
471д. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 79/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Изабела Христова Попова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
права да упражнява адвокатска професия за срок
три години.
4134
471е. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 83/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Гълъбина Маринова Тодорова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от права да упражнява адвокатска професия за
срок една година.
4135
471ж. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 91/2008
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – Варна, Севдалина Паскалева Лазарова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от права да упражнява адвокатска
професия за срок две години.
4136
471з. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 94/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Росица Вичева Йорданова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
права да упражнява адвокатска професия за срок
три години.
4137
471и. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвока-
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турата обявява, че с решение по д. д. № 74/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Миглена Петрова Константинова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от права да упражнява адвокатска
професия за срок две години.
4138
472. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 73/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Мила Радева Стефанова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
две години.
4139
472а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 100/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Павлина Иванова Иванова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4140
472б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 101/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Павлина Петрова Маринова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4141
472в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 92/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Снежана Маринова Иванова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4142
472г. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 80/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Ивелина Василева Колева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 години.
4143
472д. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 87/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Галин Андреев Георгиев – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
две години.
4144
472е. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адво-
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катурата обявява, че с решение по д.д. № 84/2008
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Георги Чавдаров Чопаринов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 5 години.
4145
129. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за асистент по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (3D в графичния дизайн) със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
НБУ, София, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“,
стая 216, тел. 8110-236, 8110-216.
4121
100. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за професор по
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, бул. Кукленско шосе 13, тел.
032/622-522.
4119
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Аграрния факултет
за: професори по: 01.06.26 морфология; 04.02.06
говедовъдство и биволовъдство; доценти по:
01.06.26 морфология; 02.22.01 екология и опазване на екосистемите, всички със срок 3 месеца;
Медицинския факултет за доценти по: 03.01.53
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; 03.01.49 сърдечно-съдова
хирургия, двата със срок 3 месеца; Ветеринарномедицинския факултет за доцент по 04.03.06
патология на животните със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
за АФ и ВМФ – в ректората, отдел „Научен“, стая
234, тел. 042/699-212, за МФ – във факултета, ул.
Армейска 11, тел. 042/664-202.
4117
45. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: доцент по 02.22.01 екология и опазване на
екосистемите – един; асистент по 01.01.12 информатика – един, двата със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ШУ,
Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1. За информация тел.: 054/830-309; ц. 830-495, в. 215, 276.
4063
5. – И н с т и т у т ът п о б а л к а н и с т и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по 05.04.06 литература на
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия за нуждите на секция „Културна история на балканските народи“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Московска 45, тел. 980 62 97.
4028
5. – Етнографският институт с музей при
БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 05.03.14 етнография за
нуждите на секция „Етнология на съвременността“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЕИМ – БАН, канцелария, София, ул. Московска
6А, тел. 988-42-09.
4118
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75. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за научен сътрудник по
01.05.16 химична кинетика и катализ за лаборатория „Молекулен катализ с център по ЕПР
спектроскопия“ със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979-35-63.
4062
43. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за асистенти по: 03.01.05 патофизиология – един за сектор „Патофизиология“
на катедра „Физиология и патофизиология“;
03.01.53 социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията – двама за катедра „Сестрински хирургични грижи“; 03.01.53
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – двама за катедра „Сестрински терапевтични грижи“; 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – един за нуждите на практическото
обучение в специалността „Помощник-фармацевт“ на Медицинския колеж, всички със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охрадски 1, ректорат, ет.
1, стая 103, тел. 064/884-180.
4021
64. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за асистенти по: 03.01.47 кардио
логия – един, за сектор „Кардиология“ на катедра
„Кардиология, пулмология и ендокринология“
за нуждите на Клиниката по кардиология и
ревматология – за Център по функционална диагностика на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен; 03.01.45 акушерство и гинекология – един,
за катедра „Акушерски грижи“ за нуждите на
Клиника „Рискова бременност“ на УМБАЛ „Д-р
Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, двата със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
4022
65. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 01.06.19 паразитология и хелминтология – един за сектор
„Епидемиология, паразитология и тропическа
медицина“ на катедра „Инфекциозни болести,
епидемиология, паразитология и тропическа
медицина“ със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
105, тел. 064/884-184.
4023
66. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за асистент по 01.06.10 биохимия – един по условията на чл. 68, ал. 1, т. 3
КТ за едноименния сектор на катедра „Химия
и биохимия, физика и биофизика“ със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Климент Охридски 1, ректорат,
ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
4024
75. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.19 неврология – един за сектор „Неврология“ на катедра
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„Неврология и неврохирургия“, за нуждите на
Първа неврологична клиника на УМБАЛ „Д-р Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Климент Охридски 1, ректорат, ет. 1,
научен секретар, стая 105, тел. 064/884-184.
4025
73. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита обявява конкурс за научен
сътрудник по радиационна хигиена 03.01.32 за
Инспекция „Общ радиационен контрол“ – медицински физик, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – в НЦРРЗ, 1606 София, бул. Св. Г.
Софийски 3; сграда 7, тел. 0878124280; факс: 02
8621059; e-mail:info@nсrrp.org.
4120
77. – Институтът по рибарство и аквакултури,
Пловдив, към ССА – София, обявява конкурси за
двама старши научни сътрудници ІІ ст. по 04.02.12
рибовъдство, рибно стопанство и промишлен
риболов, със срок за подаване на документите 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в сградата на института – 4003 Пловдив, ул. Васил Левски 248, тел. 032
956 031; 956 033.
3993
232. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, обявява конкурси за научни
сътрудници по: 01.06.17 физиология на животните
и човека – един; 04.02.01 развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването – един; 04.02.06 говедовъдство и
биволовъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите
се приемат в Института по животновъдни науки
Костинброд, тел. 0721/68940.
4027
383. – Институтът по консервна промишленост – Пловдив, обявява конкурси за научни
сътрудници по: 01.06.12 микробиология – двама;
01.05.10 биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества – един;
01.05.04 – аналитична химия – един, със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Пловдив, бул. В. Априлов
154, тел. 032/952109.
4026
4. – Община Котел на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през април 2010 г. е сключена сделка
по реда на ЗПСК, както следва: Обект: поземлен
имот с идентификатор 87031.501.819 по кадастралната карта на с. Ябланово, за който е отреден
УПИ VІІ819 – „за обществено обслужване“, в кв.
49 по действащия ПУП на селото, представляващ
терен с площ 655 кв. м, ведно с построената в
него масивна сграда за административна и търговска дейност на един етаж със ЗП 151 кв. м,
актуван с АОС № 783 от 3.VІІІ.2007 г. Метод на
приватизация: публичен търг с явно наддаване. Купувач: ЕТ „Маер – 94 – Хасан Дургуд“,
БУЛСТАТ 119036901. Цена на имота: 34 650 лв.,
платени напълно от купувача при подписване
на договора за покупко-продажба.
4031
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16. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – „Ел. кабел 20 kV до ПИ
№ 015008, землище с. Караново, община Айтос,
област Бургас“. Трасето на подземния кабел започва от поземлен имот № 015008 (отреден „за
фотоволтаична централа“, собственост на „Тонев
и Тиролски“ – ООД), преминава през имот № 69
(полски път, общинска собственост) и достига до съществуващ ЖР стълб № 56, ВЛ 20 kV
извод „Соколово“, подстанция Карнобат“ в ПИ
№ 016003 (пасище, мера, общинска собственост).
Сервитутът на трасето засяга поземлени имоти
с кадастрални номера: 015009 (овощна градина,
собственост на Пенчо Атанасов Тодоров), 015010
(овощна градина, собственост на Георги Динев
Иванов), 015011 (овощна градина, собственост на
Красимира Милчева Костова), 71 (дере, общинска
собственост), 68 (пасище, мера, общинска собственост), 01025 (пасище, мера, собственост на
Окръжно пътно управление – РПС Айтос). Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3991
4. – Община Батак на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обявява списъка на правоимащите лица по чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ. На
основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред кмета на общината.
4029
50. – Община Велики Преслав на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният списък на правоимащите граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове за
2009 г. е изготвен и изложен на таблото в информационния център на общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред кмета на общината.
4050
53. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
застрояване и план-схеми за водоснабдяване и
електрификация към него за ПИ № 10447.520.3891,
м. Козлуджа, землище на Велико Търново, относно промяна на предназначението на земята за
производствени и складови дейности. Проектът
се намира в общинската администрация, стая 517.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до кмета на община Велико Търново в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4049
229. – Община Горна Оряховица, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 2 във връзка
с чл. 108, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен нивелетен проект за вертикално планиране на прилежащи улици към кв. 601, 602, 603, 604, 605, 606,
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607 и 608 по регулационния план на ЦГЧ – Горна
Оряховица. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да напряват писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4030
5. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на приемно-предавателна
станция за GSM/UMTS PD 2666 Черни рид“, в
землището на с. Черни рид, община Ивайловград,
за следните поземлени имоти № 000035 и 000039 по
КВС на с. Черни рид, община Ивайловград. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация,
Ивайловград.
4114
3. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Изграждане на довеждащ водопровод на с.
Опицвет – ниска зона“, преминаващ през ПИ
№ 000019 – полски път, местен път № 00210, в
землището на с. Опицвет. Планът се намира
в сградата на общинската администрация, гр.
Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4116
5. – Община Ловеч, дирекция „Устройство на
територията“, съобщава по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план на подземните
комуникации за захранване на обекти „Мотел
и крайпътно заведение за хранене“ в поземлен
имот с № 67060.68.22 и „Пречиствателна станция“
в поземлен имот с № 67060.58.3 в землището на
с. Славяни, община Ловеч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до кмета
на общината. Проектът е изложен в сградата на
Община Ловеч, стая 229.
4051
3. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
на поземлен имот с идентификатор № 56722.29.14
в местността Витска ялия в землището на Плевен, парцеларен план за трасе на нов електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор
№ 56722.29.14, преминаващ през поземлени имоти в землището на с. Опанец, община Плевен,
и в землището на Плевен с идентификатори
№ 53583.0.199, 53583.78.1, 53583.78.2, 53583.78.3,
53583.78.13, 53583.78.28, 53583.79.36, 53583.79.38,
53583.79.67, 53583.79.70, 53583.79.72, 53583.79.73,
53583.79.75, 56722.29.13 и 56722.29.14, и парцеларен
план за трасе на нов водопровод ПЕВП ∅ 110
мм, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори № 53583.0.242, 56722.29.6, 56722.29.7,
56722.29.13, 56722.29.14, 56722.29.49, 56722.30.100,

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

56722.651.153, 56722.651.162, 56722.651.170 в землището на Плевен. Проектът е изложен в община
Плевен, стая 83. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3992
19. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – ПЗ за ПИ 000125, ЕКАТТЕ 07231, в м. Чуката в землището на с. Бъзън, община Русе, който
е изложен за разглеждане в отдел „Устройствени
планове и схеми“ при Община Русе, ул. Олимпи
Панов 6, ет. 2, стая 1. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4105
10. – Община Самоков, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект на ПУП – изменение на
плана за регулация и застрояване на кв. 292, 292а,
292б, 209, 209а, 208 и 296 – зона „В“ – кв. Самоково, по плана на Самоков. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения до
общинската администрация на Самоков.
4052
10. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на оптичен кабел – „Мобилтел“ – ЕАД, в община Сандански. Трасето
преминава през имоти: № 0.70 – път І клас;
№ 0.166 – полски път, м. Марчевица, землището
на с. Левуново; № 0.300 – път ІV клас, землище
с. Хърсово; № 0.126 – път ІІІ клас; № 0.151 – път
ІV клас; № 0.92 – землище с. Враня; № 0.96 – път
ІІІ клас; № 0.107 – път ІІІ клас; № 0.91 – землище
с. Катунци; № 0.466, № 450, № 0.307 и 0.294 – пътища ІІІ клас; № 0.480 – землище с. Петрово;
№ 0.108 – път ІІІ клас; № 0.349 – землище с. Яново; № 0.248 – горски път; № 0.141 и 0.148 – полски
път, м. Бельовски път; № 0.138 – полски път, м. Бабин гроб; № 0.233 – вътрешна река, № 0.178 – път
ІV клас, № 0.360 – землище с. Голешово; № 0.163,
№ 0.159, 0.145, № 0.185, № 0.179 – пътища ІV
к лас, м. Бабин гроб, землище с. Голешово;
№ 0.448 – полски път, № 0.376 – дере, м. Бабин
гроб; № 0.457 – полски път, и № 0.463 – път ІV
клас, м. Брахеля, землище на с. Голешово. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4032
9. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектно трасе на водопровод за захранване на
винарска изба в имот № 000423, м. Чуй петела,
землището на с. Хърсово. Трасето преминава през
имоти № 042034 – резервоар, № 042003 – полски
път, № 042002 – полски път, м. Горна черква,
№ 000232 – път IV клас, и № 000022 – полски път,
м. Суракево, в землището на с. Хърсово. Планът
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е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4033
23. – Община Свиленград на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че проектът за
окончателен списък на правоимащите жилищноспестовни вложители, изготвен на основание
чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ, подали документи
до 31.ХІІ.2009 г., е изложен на информационното
табло в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
4115
15. – Община Своге съобщава на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, че е изработен комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ),
съдържащ подробен устройствен план (ПУП)
за елементите на техническата инфраструктура – план-схема за водоснабдяване към ПУП на с.
Свидня и парцеларен план (ПП) за водоснабдяване
на махалите Турски прелог – Батул, Герова леска,
Правец, Стоевци, Шагерица и ниската зона на
м. Дашовци, попадащи в границите на околовръстните полигони на населеното място, и инвестиционни проекти (ИИ) за обект „Реконструкция и
доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа
на с. Свидня, община Своге, Софийска област“.
Справки и допълнителна информация може да
получите в отдел „Териториално селищно устройство“ при Община Своге всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4053
12. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на разпределителен газопровод ∅ 159 от
АГРС „Симитли“ до поземлен имот № 000345,
намиращ се в м. Орловец, землище на с. Крупник,
община Симитли. Проектът е на разположение в
стая 209 в сградата на ОбА – Симитли. Трасето
на разпределителния газопровод засяга следните
имоти: имот № 000.036, м. Барбарица, землище
на с. Крупник; имот № 000.037, м. Барбарица,
землище на с. Крупник; имот № 000.115, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.016,
м. Рилската, землище на с. Кру пник; имот
№ 000.018, м. Рилската, землище на с. Крупник;
имот № 000.123, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.124, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 000.142, м. Рилската, землище на
с. Крупник; имот № 000.144, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.145, м. Рилската,
землище на с. Крупник; имот № 000.194, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.207, м.
Рилската, землище с. Крупник; имот № 000.208,
м. Рилската, землище на с. Кру пник; имот
№ 000.209, м. Рилската, землище на с. Крупник;
имот № 000.213, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.219, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 000.223, м. Рилската, землище
на с. Крупник; имот № 000.241, м. Крупнишка
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река, землище на с. Крупник; имот № 000.242,
м. Р. Струма, землище на с. Крупник; имот
№ 011.001, м. Черниче – 1, землище на с. Крупник; имот № 014.092, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 027.035, м. Реката, землище на
с. Крупник; имот № 027.061, м. Реката, землище
на с. Крупник; имот № 027.083, м. Реката, землище на с. Крупник. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Симитли.
4054
13. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен плен за
трасе на кабелна линия 20 kV за присъединяване
на МВЕЦ на р. Градевска, намираща се в имот
№ 340016, м. Реката, землище на гр. Симитли.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Симитли.
4055
2. – Община Стражица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т обявява, че е изработено частично изменение на ПУП – план за регулация в
обхват: УПИ V „За озеленяване“ и УПИ IV
„За комбинирана сграда“ в кв. 47 по плана на
с. Виноград, община Стражица, област Велико
Търново. Проектът се намира в отдел „ТСУ“
при Община Стражица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
заинтересованите могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
4104
50. – Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на план за регулация и застрояване за
частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Дебнево, като: за поземлен
имот с идентификатор 20300.350.151, попадащ в
парцели І-151 и ІІ-151, кв. 19, и улица с ОТ 121-122,
се обособяват УПИ № І-151 и ІІ-151, отредени „за
жилищно застрояване“ с височина до 10 м; в новопроектираните УПИ І-151 и ІІ-151 се предвижда
и свободно и свързано застрояване; за поземлен
имот с идентификатор 20300.350.133, попадащ в
парцели ІV-133 и І-131, се обособява УПИ ІV-133,
отреден „за жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; в новопроектирания УПИ ІV-133 се
предвижда свободно и свързано застрояване; за
поземлен имот с идентификатор 20300.350.132,
попадащ в парцел ІІІ-132, се обособява УПИ
ІІІ-132, отреден „за жилищно застрояване“ с височина до 10 м; в новопроектирания УПИ ІІІ-132
се предвижда свободно и свързано застрояване;
променя се трасето на улица с ОТ 121-122-123-141,
като се прокарва ново трасе с ОТ 170-171-172-173174-175-176-177-178-179-141. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая 31, от 9 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
4034
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Областен управител на
област Добрич срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със земи
от общински поземлен фонд, в частта є относно
чл. 5, ал. 5, чл. 6, т. 3.3, чл. 8 – 10, чл. 17, ал. 2,
т. 6, чл. 17, ал. 3 и чл. 21, ал. 3, приета с Решение
№ 4-15 по протокол № 4 от заседанието на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, проведено
на 16.III.2010 г. По оспорването е образувано
адм.д. № 275/2010 по описа на Административния
съд – Добрич.
3990
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Областния управител на област Стара
Загора, обективирано в заповед № РД-09-341 от
21.ІV.2010 г., на чл. 35, ал. 1, буква „в“ от Наредбата за определяне и администриране на местните
данъци през 2010 г., приета с решение № 222 от
25.ІІІ.2010 г. на Общинския съвет – гр. Нико
лаево, по което е образувано адм. д. № 167/2010 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 3.VІ.2010 г. от 11 ч.
4046
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от кмета на Община Казанлък на приложение № 10, т. 2, приложение № 13
т. 6, 7, 7.5, 10, 18, 26.1, 28.1 от решение № 383 от
4.ІІ.2010 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, с
което е приет бюджетът на Община Казанлък за
2010 г., по което е образувано адм. д. № 81/2010 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 18.VІ.2010 г. от 14 ч.
4106
Плевенският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ по т.д. № 25/2009 по описа на ПлОС
призовава кредиторите на „Славомел“ – ООД
(в несъстоятелност), Плевен, за разглеждане на
искане от Илиян Василев Михайлов от Плевен в
открито съдебно заседание на 26.V.2010 г. в 14 ч.,
зала № 8 на Плевенския окръжен съд.
4017
Асеновградският районен съд, гр. колегия, ІІІ
състав, призовава Зунелда Восер, без известен
адрес по делото, да се яви в съда на 22.VІ.2010 г.
в 10 ч. като ответница по гр.д. № 399/2010, заведено от Илия Владимиров Николов, по чл. 49,
ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4107
Ломският районен съд, гражданска колегия,
призовава Али Хани Саад с последен адрес Ливан, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 6.VІІ.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
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№ 249/2010, заведено от Вася Т. Саад по чл. 132,
ал. 1, т. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4019
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
85 състав, призовава Еммануил Николаос Димитропулос, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 24.VІ.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 3818/2009, заведено от Боряна Валентинова
Димитропулу с правно основание чл. 99 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
4048
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
85 състав, призовава Гияс Билал, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 24.VІ.2010 г. в 9 ч. като
ответник по гр. д. № 6493/2009, заведено от Елеонора Михайлова Петкова, с правно основание
чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4108
Софийският районен съд, І ГО, 41 състав,
призовава Цветелина Каменова Цекова с постоянен и настоящ адрес София, кв. Филиповци,
ул. Трънска махала 4, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 30.VІ.2010 г. в 10,30 ч. като
ответница по гр. д. № 11981/2006. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм.) във връзка с §2, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на ГПК от 2007 г.
4020
Софийският градски съд на основание чл. 19
ЗПП регистрира промени по ф. д. № 1545/2007
за политическа партия с наименование „ГЕРБ“,
както следва: вписва в регистъра на политическите
партии при Софийския градски съд по партидата
на политическа партия „ГЕРБ“ приети промени
на Второ национално събрание на ПП „ГЕРБ“,
проведено на 10.І.2010 г., както следва: вписва нов
Устав на партията, приет на Второ национално
събрание на ПП „ГЕРБ“, проведено на 10.І.2010 г.,
който е неразделна част от решението. Заличава
старите Изпълнителна комисия и Контролна
комисия; вписва нова Изпълнителна комисия в
състав: Бойко Методиев Борисов – председател,
Цветан Генчев Цветанов – зам.-председател,
Красимир Любомиров Велчев, Искра Фидосова
Искренова, Румен Иванов Иванов, Димитър
Николов Николов, Иван Борисов Тотев, Пламен Дулчев Нунев, Живко Веселинов Тодоров,
Павел Илиев Димитров, Костадин Върбанов
Хаджигаев. Вписва нова Контролна комисия в
състав: Десислава Жекова Танева – председател,
Николай Горанов Коцев, Александър Руменов
Ненков, Стоян Тодоров Мавродиев, Димитър
Борисов Главчев, Добрин Начев Добрев, Николай
Тодоров Мелемов. Партията се представлява от
председателя Бойко Методиев Борисов.
4171
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