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Министерски съвет
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за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
 Постановление № 98 от 20 май
2010 г. за допълнение на Наредбата за
командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2008 г.
 Постановление № 99 от 21 май
2010 г. за изменение на Постановление № 204 на Министерския съвет от
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Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

2

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2003 г. за норми
за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмо
сферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени
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Министерство на здравеопазването

Министерство на външните
работи
 Спогодба между правителството на
Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани – притежатели на дипломатически и служебни паспорти

 Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за
условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова
подкрепа за прилагане на местните
стратегии за развитие и покриване на
текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г.

Министерство на вътрешните
работи

3

 Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-1711 от 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на министерството на вътрешните работи и реда в тях
56

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Михо Димитров Михов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Македония.
2. Назначавам Раковски Симеонов Лашев
на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Македония.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4450

за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат,
приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г. и бр. 57
и 98 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8а:
„§ 8а. До 31 декември 2010 г. командировъчни
пари по чл. 6 за почивните и празничните дни
през време на ползване на отпуск, с изключение
на случаите по чл. 10, не се изплащат.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4404

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 20 МАЙ 2010 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр.
47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., бр.
44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5
от 2010 г.; попр., бр. 8 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 151 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „61 170“ се заменя с
„58 170“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общата численост на държавните служители с висше образование, на държавните
служители със средно образование и на лицата,
работещи по трудово правоотношение, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи, която се обнародва в „Държавен вестник“.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4403

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 20 МАЙ 2010 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 21 МАЙ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 204 на
Министерския съвет от 1999 г. за определяне
на второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на културата и за
преобразуване и закриване на държавни културни институти (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 24, 49, 64 и
94 от 2000 г., бр. 24, 28 и 88 от 2001 г., бр. 9,
26 и 65 от 2002 г., бр. 1, 46, 54 и 63 от 2003 г.,
бр. 17, 19, 37, 41, 42, 49, 102 и 112 от 2004 г.,
бр. 1, 29, 44, 49, 56 и 100 от 2005 г., бр. 22, 30,
52, 77, 78 и 93 от 2006 г., бр. 3, 15, 65 и 110 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 14 и 34 от 2009 г.
и бр. 22 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Точка 1.11 се изменя така:
„1.11. Национална гимназия за приложни
изкуства „Св. Лука“ – София“.
2. Точка 1.13 се изменя така:
„1.13. Национална гимназия за приложни
изкуства „Проф. Венко Колев“ – Троян“.
3. Точка 1.15 се изменя така:
„1.15. Национална художествена гимназия
„Цанко Лавренов“ – Пловдив“.
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4. Точка 1.22 се изменя така:
„1.22. Национална гимназия по пластични
изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък“.
5. Точка 6.1 се изменя така:
„6.1. Национална библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“ – София“.
6. Точка 6.10 се изменя така:
„6.10. Национален институт за недвижимо
културно наследство – София“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4451

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Република Казахстан за
безвизови пътувания на граждани – притежатели на дипломатически и служебни паспорти
(Утвърдена с Решение № 1 от 7 януари 2010 г. на
Министерския съвет. В сила от 14 май 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Казахстан, наричани по-долу страните,
ръководейки се от желанието да съдействат
за по-нататъшното укрепване на приятелските
взаимоотношения и развитието на сътрудничеството между държавите на страните,
се споразумяха за следното:
Член 1
1. Гражданите на държавата на една от
страните, притежаващи валидни дипломатически или служебни паспорти, влизат, излизат,
преминават транзит и временно пребивават на
територията на държавата на другата страна без
визи в срок до 90 дни от деня на влизането в
страната в рамките на всеки 6 месеца.
2. Гражданите на държавата на една от страните, ползващи се с привилегии и имунитети
по време на пребиваването си на територията
на държавата на другата страна, са длъжни
да спазват действащото законодателство на
държавата на тази страна.
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Член 2
1. Гражданите на държавата на една от
страните, които са служители в дипломатическите и консулските представителства, както и
в международни организации, функциониращи
на територията на държавата на приемащата
страна, влизат, излизат и пребивават на територията на държавата на приемащата страна
без визи за целия срок на своята акредитация
при наличието на документ, потвърждаващ
официалния им статут, и валиден дипломатически или служебен паспорт. За назначаването на тези служители изпращащата страна
предварително уведомява другата страна по
дипломатически път.
2. Разпоредбата на т. 1 на този член се разпростира и върху членовете на семействата на
посочените граждани, които живеят заедно с
тях по време на официалното им пребиваване
и притежават валидни дипломатически или
служебни паспорти:
а) за граждани на Република Казахстан – съпруг или съпруга и деца до 18 години, ако не
са сключили граждански брак;
б) за граждани на Република България – съпруг или съпруга; деца до 18 г., ако не са
сключили граждански брак; пълнолетните
деца, ако са трайно нетрудоспособни; деца
до 25 г., включително и на другия съпруг, ако
учат в приемащата държава и не са сключили
граждански брак.
Член 3
1. Всяка от страните има право да откаже
на гражданин на държавата на другата страна
разрешение за влизане или да съкрати срока
на пребиваването му на територията на своята
държава, без да мотивира решението си.
2. Всяка от страните има право в изключителни случаи в интерес на националната си
сигурност, обществения ред и здравеопазването
напълно или частично да преустанови временно
действието на тази спогодба. Едната от страните уведомява по дипломатически път другата
страна във възможно най-кратки срокове, но
не по-късно от 24 часа, за приемането на тези
мерки и съответно – за тяхната отмяна.
3. Спогодбата остава в сила по отношение
на гражданите на държавите на страните,
притежаващи дипломатически или служебни
паспорти на държавата на една от страните,
които в момента на вземане на мерките, посочени в т. 2 на този член, са се намирали на
територията на държавата на другата страна.
Член 4
Министерствата на външните работи на държавите на страните веднага след подписването
на тази спогодба, но не по-късно от 30 дни, си
разменят по дипломатически път образци от
действащите в момента дипломатически и служебни паспорти, а също не по-късно от 30 дни

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

до въвеждането на нови паспорти взаимно си
изпращат техни образци и информация за реда
на използването им.
Член 5
1. Гражданите на държавите на страните,
притежаващи дипломатически или служебни
паспорти, в случай че загубят или повредят
тези документи на територията на държавата
на другата страна, незабавно уведомяват за
това дипломатическото или консулското представителство на своята държава, което уведомява Министерството на външните работи на
държавата на пребиваване.
2. Вместо загубения или повредения документ
дипломатическото или консулското представителство на държавата, чийто гражданин е
това лице, му издава документ, който временно
заменя паспорта. Напускането на територията
на държавата на приемащата страна е възможно в съответствие с нейното национално
законодателство.
Член 6
В случай че възникнат спорове или разногласия при тълкуването или прилагането на тази
спогодба, страните ги решават чрез преговори
или консултации.
Член 7
Тази спогодба може да се допълва и изменя
по взаимно съгласие между страните, като се
оформят отделни протоколи, представляващи
неразделна част от тази спогодба.
Член 8
1. Тази спогодба се сключва за неопределен
срок и влиза в сила на 30-ия ден от деня на
получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението от
страните на вътрешнодържавните процедури,
необходими за нейното влизане в сила.
2. Всяка от страните може да прекрати действието на тази спогодба, като писмено уведоми
другата страна. Действието на тази спогодба се
прекратява след изтичане на 3-месечен срок от
датата на получаване по дипломатически път
на това писмено уведомяване от другата страна.
Подписана в София на 4 декември 2009 г. в
два екземпляра, всеки от които на български,
казахски и руски език, като всички текстове
имат еднаква сила. В случай на разногласия
при тълкуването на разпоредбите в спогодбата
валиден е текстът на руски език.
За правителството на
Република България:
Марин Райков,
зам.-министър на
външните работи
4378

За правителството на
Република Казахстан:
Константин Жигалов,
зам.-министър на
външните работи
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МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 15
от 21 май 2010 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области“, подмярка
4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на
местните стратегии за развитие и покриване
на текущите разходи на рибарските групи“
по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Основни цели на мярката
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за признаване на местни инициативни
рибарски групи (МИРГ) и предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области“, подмярка
4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на
местните стратегии за развитие и покриване
на текущите разходи на рибарските групи“ по
Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на
рибарските области“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) на
Република България (ОПРСР), финансирана от
Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на
Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от
26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.
(2) Безвъзмездната финансова помощ се
предоставя в рамките на наличния бюджет въз
основа на финансовото разпределение, посочено
в глава 7 на ОПРСР.
Чл. 3. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на Приоритетна ос
4 „Устойчиво развитие на рибарските области“,
както следва:
1. осигуряване устойчиво развитие на рибарските области (РО);
2. подобряване качеството на живот в РО.
Чл. 4. Устойчивото развитие на РО се осъществява чрез:
1. поддържане на икономически и социален
просперитет на РО и добавяне на стойност към
продуктите от риболов и аквакултура;
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2. поддържане на заетостта в рибарската
област и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или
икономическо и социално преструктуриране
на рибарската област с цел преодоляване на
социално-икономическите трудности, настъпили
в резултат на промени в сектор „Рибарство“;
3. подобряване качеството на околната
среда в РО;
4. насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи
в РО.
Раздел ІІ
Определяне на рибарски области
Чл. 5. (1) Рибарските области трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. територията на РО да е в рамките на
една от седемте потенциални рибарски области,
определени в глава 6 на ОПРСР;
2. териториите на РО, разположени в близост
до крайбрежието на Черно море или река Дунав,
да се намират на разстояние не по-голямо от
15 км от бреговата ивица;
3. минималната територия, покрита от групата, да е 400 кв. км;
4. максималната територия, покрита от
групата, да е 5000 кв. км;
5. населението на РО да обхваща население
между 10 000 и 50 000 жители.
(2) Населени места с население над 50 000
жители се изключват от територията на РО.
Чл. 6. При определянето на РО се вземат
предвид следните параметри:
1. ниска гъстота на населението;
2. западащи риболовни дейности;
3. степен на зависимост на местните жители
от състоянието на сектор „Рибарство“ и брой
регистрирани стопанства за аквакултура;
4. наличие на малки рибарски общности.
Г л а в а

в т о р а

Р Е Д И У С Л О В И Я З А П Р Е Д О С ТА В Я Н Е
НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. А. „ФИНАНСОВА
П О Д К Р Е П А З А П Р И Л А ГА Н Е Н А М Е С ТН И Т Е С Т РАТ Е Г И И З А РА З В И Т И Е И
ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ
НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ“
Раздел І
Етап на изразяване на интерес
Чл. 7. (1) Представители на управляващия
орган на ОПРСР – Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури (ИАРА), представители на общините, лицата в сектор „Рибарство“ на местно ниво и неправителствените
организации в РО организират не по-малко от
две предварителни срещи с цел стартиране на
етапа на изразяване на интерес за изграждане
на публично-частно партньорство. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
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публикува покани за подаване на декларации
за изразяване на интерес за изграждане на
публично-частно партньорство на електронната
страница на ОПРСР и на общодостъпно място
в териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.
(2) Водещият партньор или упълномощено
от него лице подписва и подава декларация
за изразяване на интерес за изграждане на
публично-частно партньорство съгласно приложение № 1 на хартиен носител (в запечатан
плик) и на дигитален носител (на диск CD)
в Централна администрация (ЦА) на ИАРА.
Чл. 8. В декларацията за изразяване на
интерес за изграждане на публично-частно
партньорство списъкът на партньорите и териториалният обхват на МИРГ е индикативен
и може да се допълни след подаване на заявлението за признаване на МИРГ съгласно
рамките на потенциалните РО, определени в
глава 6 на ОПРСР.
Чл. 9. (1) Декларациите за изразяване на
интерес за изграждане на публично-частно
партньорство и приложените към тях документи
се разглеждат и оценяват от ИАРА.
(2) В рамките на 20 работни дни от подаване на декларацията за изразяване на интерес
ИАРА – София, извършва административна
проверка, проверка за допустимост и проверка за съответствие с критериите за оценка
на декларацията за изразяване на интерес за
изграждане на публично-частно партньорство
съгласно приложение № 2, приети от Комитета
за наблюдение на ОПРСР.
(3) Проверката за административно съответствие на декларацията за изразяване на интерес
за изграждане на публично-частно партньорство
се изразява във:
1. проверка за наличност на оригинал на
декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство на
хартиен и дигитален носител (CD);
2. декларацията за изразяване на интерес да
е подадена в сроковете, указани в поканата на
ИАРА за изразяване на интерес за изграждане
на публично-частно партньорство;
3. декларацията за изразяване на интерес за
изграждане на публично-частно партньорство
да е попълнена съгласно изисквания на ИАРА,
съдържащи се в нея;
4. в декларацията за изразяване на интерес
да има ясно определени дейности за изграждане
на капацитета на МИРГ (обучения на персонала/екипа на бъдещата МИРГ, информационни
срещи и семинари за популяризиране на дейността на МИРГ и на местната стратегия за
развитие, която ще се прилага от МИРГ след
одобрението є от ИАРА).
(4) Проверката за допустимост има за цел
да установи спазването на следните изисквания:
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1. районът на рибарската група трябва да
бъде избран измежду една от седемте РО, заложени в ОПРСР;
2. наличие на работна програма за етапите
на изграждане на капацитет на МИРГ и план
за действие на потенциалната МИРГ;
3. наличие на партньорство между общините
и лицата/сдруженията по чл. 22, ал. 2 и 3;
4. проверка за съответствие с критериите за
оценка съгласно приложение № 2.
(5) В случаите на нередовност на документите
и/или непълнота и/или неяснота на заявените
данни и/или посочените факти или несъответствие с изискванията на ал. 3 и 4 ИАРА писмено
уведомява кандидата. Кандидатът в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани посочените нередовности,
непълноти и/или неясноти в декларацията
за изразяване на интерес за изграждане на
публично-частно партньорство и/или приложените към нея документи чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно
приложение № 1.
(6) При неотстраняване на нередовностите
и/или непълнотите в срока по ал. 5 или при
установяване на недопустимост на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на
публично-частно партньорство се уведомява
писмено изпълнителния директор на ИАРА,
който на базата на писменото становище отхвърля декларацията за изразяване на интерес
за изграждане на публично-частно партньорство
с мотивиран писмен отказ.
(7) В случай че декларацията за изразяване
на интерес за изграждане на публично-частно
партньорство и/или приложените към нея
документи не отговарят на критериите за допустимост съгласно ал. 3 и 4, изпълнителният
директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирано писмено уведомление за отхвърляне
на декларацията за изразяване на интерес за
изграждане на публично-частно партньорство и
може да кандидатства отново при последваща
покана по реда на тази наредба.
(8) При положителен резултат от извършените по ал. 3 и 4 проверки на декларацията
за изразяване на интерес за изграждане на
публично-частно партньорство изпълнителният
директор на ИАРА уведомява писмено кандидата
за одобрението на декларацията за изразяване
на интерес и му отправя покана за участие в
етапа на изграждане на капацитет.
Раздел ІI
Етап на изграждане на капацитет
Чл. 10. (1) Изграждането на капацитет е
задължителна част от признаването на МИРГ,
за което потенциалната МИРГ може да получи
експертна помощ.
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(2) Експертната помощ по ал. 1 се реализира
само след подаване и одобрение на декларацията за изразяване на интерес и стартирането на
етапа на изграждането на капацитет.
(3) Стартирането и приключането на етапа
на изграждане на капацитет се обявяват от
ИАРА на електронната страница на ОПРСР
като максималната продължителност на етапа
на изграждане на капацитет е 6 месеца.
(4) Експертната помощ по ал. 1 се предоставя за:
1. изработване на местните стратегии за
развитие;
2. организиране на информационни семинари, кампании и срещи за изпълнението и
прилагането на Приоритетна ос № 4 „Устойчиво
развитие на рибарските области“ от ОПРСР;
3. сформиране на кръгли маси и фокус групи
относно основните проблеми и потенциала за
развитие на МИРГ;
4. информиране на местното население в
МИРГ относно цялостния процес – от създаването на групата до разработването и прилагането
на местната стратегия за развитие на МИРГ;
5. попълване на заявление за признаване
на МИРГ;
6. други дейности, определени от ИАРА и
възникнали вследствие допълнителни нужди
на потенциалните МИРГ в процеса на етапа
на изграждане на капацитет.
(5) Всяка потенциална МИРГ има право на използване на експертната помощ по
ал. 4 еднократно за целия Програмен период
2007 – 2013 г.
(6) Потенциалната МИРГ може да използва
експертна помощ за дейностите по ал. 4 за
периода по ал. 3.
Чл. 11. (1) Потенциалната МИРГ има право
да избере един независим експерт за изпълнение на дейностите по чл. 10, ал. 4, т. 1 и един
независим експерт за изпълнение на дейностите
по чл. 10, ал. 4, т. 2 до т. 6.
(2) Предварителното финансиране на дейностите по чл. 10, ал. 4 се извършва със средства
на потенциалната МИРГ и се възстановява от
бюджета на местната стратегия за развитие
съгласно условията и реда на раздел III от
глава втора на тази наредба.
(3) Договорът за предоставяне на експертна
помощ се сключва между водещия партньор
и избрания от потенциалната МИРГ експерт
съгласно приложимото национално законодателство.
(4) Проектът на договор по ал. 3 се предоставя на ИАРА. В срок до 10 работни дни
от неговото получаване ИАРА изпраща на
потенциалната МИРГ проекта на договор по
ал. 3 с отразени корекции.
(5) Дейностите, реализирани в етапа на
изграждане на капацитет, трябва да бъдат подробно описани в местната стратегия за развитие.
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Раздел ІII
Ред и условия за предоставяне на финансова
помощ за изработване на местните стратегии
за развитие и изграждането на капацитет на
местните инициативни рибарски групи
Чл. 12. (1) Финансовата помощ за дейности
те по чл. 10, ал. 4 е в размер до 100 на сто от
размера на одобрените и реално извършени
разходи по дейностите, от които 75 на сто се
осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния
бюджет на Република България.
(2) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за дейността по чл. 10, ал. 4,
т. 1 е левовата равностойност на 500 евро на
ден за не повече от 40 работни дни.
(3) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за дейностите по чл. 10, ал. 4,
т. 2 до т. 6 е левовата равностойност на 200
евро на ден за не повече от 60 работни дни.
Чл. 13. (1) Водещият партньор на МИРГ
подписва и подава заявление за предоставяне
на експертна помощ съгласно приложение № 3
в ИАРА – София, след официалното признаване
на МИРГ от ИАРА.
(2) заявлението за предоставяне на експертна помощ се подава лично от водещия
партньор или от упълномощено от него лице,
който представя изрично нотариално заверено
пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ
от ЕФР.
(3) заявлението за предоставяне на експертна
помощ и всички придружаващи го документи
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение
№ 3; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се
представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията
за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45
от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в
ИАРА – София, в присъствието на кандидата
се извършва опис на приложените към заявлението за предоставяне на експертна помощ
документи.
(5) При непълнота на документите заявлението за предоставяне на експертна помощ
се връща на кандидата за отстраняване на
непълнотите заедно с копие от контролен лист
с отбелязаните непълноти.
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(6) В случаите по ал. 5 заявлението за предоставяне на експертна помощ в представения
вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако
кандидатът писмено декларира, че е запознат
с резултата от проверката и изрично изрази
желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за предоставяне на експертна помощ
се издава входящ номер на заявлението за
предоставяне на експертна помощ.
Чл. 14. (1) В срок до един месец от регистриране на заявлението за предоставяне на
експертна помощ ИАРА – София:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за предоставяне на експертна помощ;
2. одобрява или отхвърля заявлението за
предоставяне на експертна помощ на база съответствието на заявлението за предоставяне
на експертна помощ със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 2, ал. 2.
(2) В случаите на нередовност на документите
и/или непълнота, и/или неяснота на заявените
данни и/или посочените факти ИАРА уведомява
писмено кандидата, който в срок до 10 работни
дни от получаване на уведомлението може да
отстрани посочените нередовности, непълноти
или неясноти чрез представяне на допълнителни
и/или нови документи, включително документи,
извън посочените съгласно приложение № 3,
свързани с одобрението на заявлението за
предоставяне на експертна помощ.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по дадено заявление за предоставяне на
експертна помощ е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са
събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама, до
изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или заявлението за предоставяне на
експертна помощ изпълнителният директор
на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана
заповед за отказ.
(5) заявленията за предоставяне на експертна
помощ, по които от извършените проверки е
установена допустимост на кандидата и дейностите, се разглеждат от Експертна комисия за
осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се
назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
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(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни експерти,
специалисти в съответната област, определени
със заповед на изпълнителния директор на
ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за
предоставяне на експертна помощ 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 за предоставяне на експертна
помощ;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидата, който е подал заявлението
за предоставяне на експертна помощ;
3. е участвал в подготовката и разработването
на заявлението за предоставяне на експертна
помощ или е консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3.
(9) ЕКОП изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на заявлението за предоставяне
на експертна помощ.
Чл. 15. (1) Заявлението за предоставяне
на експертна помощ получава пълен отказ за
финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти, установени при проверките по
чл. 14, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 14,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 14, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 4 кандидатът има право да кандидатства отново за
предоставянето на експертна помощ по реда
на тази наредба.
Чл. 16. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява/отхвърля заявлението за предоставяне на експертна помощ съгласно разпоредбите на чл. 13 и 14, за което мотивирано
писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение
на заявлението за предоставяне на експертна
помощ водещият партньор чрез законния си
представител или упълномощено от него лице
с изрично нотариално заверено пълномощно
се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При
подписването на договора кандидатът представя
актуално удостоверение за наличие или липса
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на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция
за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на
името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния
директор на ИАРА и кандидата по ал. 2 в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
и декларациите в определения срок МИРГ губи
право за получаване на безвъзмездна финансова
помощ по одобреното заявление за предоставяне
на експертна помощ и може да кандидатства
отново за предоставянето на експертна помощ
по реда на тази наредба.
Чл. 17. Безвъзмездната финансова помощ за
предоставяне на експертна помощ се изплаща
след официалното признаване на МИРГ от
ИАРА.
Чл. 18. (1) При кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на
експертна помощ бенефициентът подава заявка
за плащане в Централното управление (ЦУ) на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (ДФЗ – РА), като прилага документите
съгласно приложение № 4.
(2) Заявката за плащане се подава не покъсно от 15 работни дни след подписване на
договора по чл. 16, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се
предоставят за преглед от служителите на РА.
(4) Разплащателната агенция извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на
бенефициента или негов пълномощник.
(5) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РА връща документите на
бенефициента заедно с копие от контролен лист,
от който са видни липсите и нередовностите.
(6) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 5 бенефициентът има право
отново да подаде заявка за плащане.
(7) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
плащане.
(8) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той
трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
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Чл. 19. (1) В срок от един месец от регистриране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
със заповед одобрява или мотивирано отказва
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи между одобрения проект и изпълнените дейности;
3. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
4. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява
писмено бенефициента, който в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани констатираните нередовности,
непълноти и/или неясноти чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи извън
посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовността, този срок се удължава със
срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по проекта е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 20. (1) Разплащателната агенция отказва
изплащането на част или на цялата помощ,
когато:
1. установи при проверките по чл. 19, ал. 1,
т. 1 нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти;
2. установи несъответствие между одобрените
и фактически извършени разходи и дейности;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 19, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната
финансова помощ подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред министъра на земеделието и храните.
Чл. 21. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане за същите дейности и разходи.
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ПРИЗНАВАНЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ
Раздел І
Допустими кандидати и дейности
Чл. 22. (1) Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за дейности, допустими за
финансиране съгласно мерките, посочени в
приложение № 5, определени и изпълнявани
от местна инициативна рибарска група, регистрирана по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел като юридическо лице
с нестопанска цел, определена за извършване
на общественополезна дейност и вписана в
Централния регистър на Министерството на
правосъдието и призната по реда на тази наредба.
(2) В юридическото лице по ал.1 могат да
участват:
1. физически лица или еднолични търговци,
юридически лица, осъществяващи дейността
си в сектор „Рибарство“ и в други социалноикономически сектори;
2. сдружения, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, които
извършват дейността си в сектор „Рибарство“
и в други социално-икономически сектори.
(3) Участието на общините от територията
на съответната МИРГ в сдружението по ал. 1
е задължително за целия период на прилагане
на местната стратегия за развитие съгласно
решение на общинските съвети.
(4) Местната инициативна рибарска група
извършва своята дейност само в рамките на
избраната от нея РО и прилежащите водни
обекти, като:
1. на територията на една потенциална РО,
определена в глава 6 на ОПРСР, може да бъде
призната само една МИРГ;
2. на територията на една потенциална РО,
определена в глава 6 на ОПРСР, може да се
прилага само една местна стратегия за развитие,
финансирана от ЕФР по Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
на ОПРСР.
Чл. 23. (1) Дейностите, заложени в местните
стратегии за развитие на МИРГ, могат да получат
финансиране по линия на EФР, националния
бюджет, бюджетите на общините, попадащи
в обхвата на МИРГ и частно съфинансиране.
(2) Местните инициативни рибарски групи
се различават и са независими от местните
инициативни групи (МИГ), финансирани от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) посредством
Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г. (ПРСР).
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(3) Местните инициативни рибарски групи и
МИГ могат да припокриват своя териториален
обхват и членове, както и да поделят наличните
технически ресурси и работни помещения при
спазване на следните изисквания:
1. всяка група трябва да разработи поотделно стратегията си, като МИРГ ще разработват
стратегиите си съгласно Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
от ОПРСР, а МИГ ще разработват стратегиите
си съгласно Приоритетна ос № 4 – ЛИДЕР на
ПРСР 2007 – 2013 г. и съответното приложимо
законодателство за усвояването на средства по
двете програми;
2. при разработване на стратегиите по ал. 3,
т. 1 МИРГ и МИГ трябва да гарантират, че
стратегиите за местно развитие взаимно допълват своите цели, както и да се информират
за изработените стратегии и тяхното прилагане
на съответната територия;
3. да имат отделни управителни съвети,
комисии за оценка на проекти и отделни счетоводни системи за оценяването и прилагането на
всяка една от стратегиите на двата вида групи.
Раздел ІI
Местна стратегия за развитие
Чл. 24. (1) Местната инициативна рибарска
група отговаря за изготвянето и прилагането
на ясна местна стратегия за развитие на РО,
с която кандидатства пред ИАРА и която е
неделима част от заявлението за признаване
на МИРГ съгласно приложение № 6 от тази
наредба.
(2) Максималният бюджет на една местна
стратегия за развитие не може да надвишава
левовата равностойност на 3 600 000 евро, от
които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25
на сто от държавния бюджет на Република
България.
(3) Бюджетът по ал. 2 на одобрена местна
стратегия за развитие може да бъде увеличен само в случай че в одобрените от ИАРА
местни стратегии за развитие не е заложен
максималният бюджет от 3 600 000 евро и/или
са признати по-малко от четири МИРГ, при
обоснована актуализация за включване на нови
мерки и/или дейности в местната стратегия за
развитие. Актуализацията на местната стратегия за развитие е допустима след изтичане на
първата година от нейното одобрение от ИАРА.
(4) За актуализиране на местната стратегия за развитие в случаите по ал. 3 МИРГ
изпраща в писмен вид подробна обосновка до
ИАРА – София, за необходимостта от нейното
актуализиране. Изпълнителният директор на
ИАРА със заповед писмено одобрява/отхвърля
искането за актуализиране на местната стратегия
за развитие съгласно условията и реда на чл. 35.
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(5) Допълнителното съфинансиране към
бюджета на местната стратегия за развитие е
в размер на поне 10 на сто от стойността на
стратегията, които средства са извън максималния бюджет от 3 600 000 евро на местната
стратегия за развитие и се осигуряват от дела
на частното съфинансиране по проектите, реализирани чрез местната стратегия за развитие.
(6) В местната стратегия за развитие може
да се включват местни проектни предложения по мерки от Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство, с изключение на мерките от чл. 23 и 24
от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за
Европейския фонд за рибарство.
(7) При кандидатстване по реда на тази
наредба с местни проектни предложения по
мерки от другите приоритетни оси от ОПРСР
реализирането на дейностите по тях имат за
цел допринасяне за постигане на целите на
мерките от другите приоритетни оси на ОПРСР.
(8) При кандидатстване по реда на тази
наредба с местни проектни предложения по
мерки от другите приоритетни оси от ОПРСР се
спазват условията за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ и размерът на финансовото
участие за проектно предложение от наредбите
за съответната мярка, като е необходимо да
се предостави обосновано искане за тяхното
изпълнение пред ИАРА. Стартирането на изпълнението на проектните предложения по
реда на тази алинея започва след получаване
на писмено одобрение от ИАРА.
(9) Проектно предложение с получен отказ
от ИАРА по мерки от другите приоритетни оси
на ОПРСР е недопустимо за финансиране по
Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на
рибарските области“.
(10) Поне 51 на сто от проектите, заложени в
местната стратегия за развитие, трябва да бъдат
изпълнени от представители на частния сектор.
(11) При кандидатстване с проектно предложение, което е от частен интерес, размерът
на безвъзмездната финансова помощ е до 60 на
сто от одобрените и реално извършени разходи.
(12) За всяка мярка от местната стратегия
за развитие се кандидатства с отделен проект.
(13) За финансово подпомагане по реда
на тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателното плащане
по предходен проект.
(14) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват едновременно по повече
от една мярка от ОПРСР с отделни проекти
съгласно условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по съответните
наредби за прилагане на ОПРСР.
Чл. 25. (1) Местната стратегия за развитие
трябва да:
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1. е интегрирана и балансирана, основана
на взаимодействието между заинтересованите
лица и/или представителите от социално-икономическите сектори;
2. е съвместима с нуждите на РО, предимно
в социално-икономическата сфера;
3. е насочена към устойчиво развитие на
съответната РО;
4. обхваща цялата територия на МИРГ;
5. се допълва с други дейности и стратегии,
извършвани в дадената РО;
6. отговаря на целите на ОПРСР;
7. съдържа кратко въвеждащо описание на
процеса на нейното разработване.
(2) Структурата на местната стратегия за
развитие съдържа:
1. описание на РО и МИРГ (социално-икономически анализ на територията на РО; екологични характеристики; силни и слаби страни
на РО; общини в обхвата на МИРГ; карта на
РО; организационна структура на МИРГ; механизъм на вземане на решения на МИРГ);
2. описание на процеса на разработване
на стратегията (партньори; описание на етапа на изграждане на капацитет; описание на
процеса на въвличане на местната общност и
партньорите);
3. цели на местната стратегия за развитие
и обосновка;
4. механизъм на изпълнение на стратегията
(изброяване на мерките, които са включени
в стратегията, с подробно описание на всяка
мярка поотделно – цели на мярката, техния
принос към стратегията, допустими дейности
и кандидати; размер на бюджета; размер на
безвъзмездната финансова помощ; описание на
европейското и националното законодотелство
за прилагането на дадената мярка; индикатори
за измерване изпълнението на ниво мярка);
5. допълняемост и демаркация на стратегията
и мерките с други програми, стратегии и политики, изпълнявани на територията на областта;
6. бюджет (подробно описание на финансовия
план на МИРГ; общ бюджет на стратегията и
бюджет на всяка мярка поотделно; планирани
дейности, които ще се изпълняват, и времеви
график на всяка мярка от стратегията и на
стратегията като цяло);
7. процедури и изисквания за мониторинг
и докладване (процедури за откриване и докладване на нередности; попълване на всички
индикатори за наблюдение, изисквани от ИАРА;
всички оценки, извършени от външни експерти;
описание на всички доклади, които МИРГ ще
изпраща до ИАРА – междинни, след приключване на всеки проект и годишни);
8. процедури по прилагане и актуализиране
на местната стратегия за развитие;
9. дейности за популяризиране и комуникационни стратегии.
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(3) Местната стратегия за развитие се
разработва с период на действие до края на
2013 г. и се изпълнява до края на 2015 г.
Раздел III
Структура на местната инициативна рибарска
група
Чл. 26. Местната инициативна рибарска група
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в наименованието си да съдържа обозначението „Местна инициативна рибарска група“
или съкратено „МИРГ“;
2. да има седалище и адрес на управление на
територията на определената за осъществяване
на дейностите територия на МИРГ;
3. да има колективен върховен орган, отговорен за прилагане на местната стратегия
за развитие;
4. членовете на колективния върховен орган
да имат постоянен адрес в определената за осъществяване на дейностите територия на МИРГ;
5. поне 51 на сто от членовете на колективния
върховен орган да са представители на частния сектор, на неправителствени организации
и на лица предимно от областта на риболова,
аквакултурата, маркетинга и преработката на
продукти от риболов и аквакултура;
6. изпълнява и е пряко ангажирана с прилагането на местната стратегия за развитие,
основана на подхода „от долу на горе“, в съгласие с управляващия орган на ОПРСР;
7. член е на ФАР – НЕТ – „Общностна мрежа на местните инициативни рибарски групи“
и участва директно или косвено в нея чрез
лицата, определени да изпълняват дейностите
по чл. 53, като изпраща информация за придобития опит и предоставя ноу-хау и детайли
по изпълняваните дейности.
Чл. 27. (1) Местната инициативна рибарска група назначава екип от максимум трима
души, съставен от управител, координатор и
технически сътрудник, заети на пълен работен
ден, които да:
1. обработват и извършват административна
и техническа оценка на проектните предложения
на кандидатите за получаване на безвъзмездна
финансова помощ;
2. осъществяват дейности по разпространение
на информация и популяризиране на местната
стратегия за развитие;
3. изготвят доклади до ИАРА за отчитане
на дейността на МИРГ;
4. осигуряват ефективно администриране на
всички дейности, подкрепяни от МИРГ.
(2) Лицата по ал. 1 не са служители на общински, областни и държавни администрации.
(3) Дейностите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 могат
да бъдат изпълнявани и от водещия партньор
за етапа на изграждане на капацитет.
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(4) След официалното си признаване от
ИАРА МИРГ е длъжна да осигури на екипа
по ал. 1:
1. работни помещения за срока на изпълнение
на местната стратегия за развитие;
2. офис-оборудване за осъществяване на
дейността – компютър за всяко лице от екипа,
принтер, интернет връзка, телефон.
Чл. 28. Членовете на МИРГ и на колективния
върховен орган на МИРГ, както и кандидатите
по проекти от местната стратегия за развитие
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
2. да нямат изискуеми публични задължения
към държавата;
3. да нямат изискуеми задължения към
ИАРА и ДФЗ;
4. членовете на управителните органи на
юридическите лица да не са осъждани с вляз
ла в сила присъда за престъпления против
собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани и не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна, отчетна или материалноотговорна
длъжност;
5. да не са в нарушение на изискванията
на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси;
6. да не са в производство по ликвидация
(с изключение на едноличните търговци (ЕТ);
7. юридическите лица и ЕТ да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
Чл. 29. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в
процедура по възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен
проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят
тази информация.
Раздел IV
Процедура по признаване на местната инициативна рибарска група
Чл. 30. (1) Крайната дата за признаването
на всички МИРГ от изпълнителния директор
на ИАРА е 14 декември 2011 г.
(2) По реда на тази наредба могат да бъдат
признати до четири МИРГ за Програмния период 2007 – 2013 г., следвайки процедурата на
конкурентен подбор.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури публикува покани за подаване на
заявления за признаване на МИРГ на електронната страница на ОПРСР и на общодостъпно
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място в ТЗ на ИАРА. Поканите за подаване на
заявления за признаване на МИРГ се публикуват при одобрени декларации за изразяване
на интерес за изграждане на публично-частно
партньорство на потенциалните МИРГ.
Чл. 31. (1) Приемът на заявления за приз
наване на МИРГ продължава до 1 месец от
публикуването на поканата от ИАРА.
(2) Не се приемат заявления за признаване
на МИРГ след изтичане на срока по ал. 1.
(3) Заявлението за признаване на МИРГ
съгласно приложение № 6 се подписва от управителя на МИРГ и се подава от управителя
на МИРГ или от упълномощено от него лице,
което представя изрично нотариално заверено
пълномощно в ИАРА – София, заедно с местната стратегия за развитие на потенциалната
МИРГ, която е неделима част от заявлението
за признаване.
(4) Заявлението за признаване на МИРГ и
местната стратегия за развитие се предоставят
в оригинал на хартиен и дигитален носител, а
придружаващите ги документи се предоставят
в оригинал или нотариално заверено копие. В
случай на представяне на нотариално заверени копия на документи техните оригинали се
представят за преглед от служител на ИАРА.
(5) Документите по ал. 3 се предоставят на
български език. В случаите, когато оригиналният
документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
(6) След подаване на заявлението за приз
наване на МИРГ ИАРА – София, извършва
проверка за окомплектованост на документите и установяване спазването на следните
изисквания:
1. заявлението за признаване да е подадено
в оригинал на хартиен и дигитален носител;
2. заявлението за признаване да е подадено
в сроковете, указани в поканата на ИАРА за
набиране на заявления за признаване на МИРГ;
3. всички елементи на заявлението за приз
наване на МИРГ да са попълнени;
4. заявлението за признаване на МИРГ да
съдържа всички изискуеми документи;
5. документите да са подадени в оригинал,
нотариално заверено копие или копие, заверено от управителя или от упълномощено от
него лице.
(7) При наличие на всички изискуеми документи ИАРА – София, издава входящ номер
на заявлението за признаване на МИРГ.
(8) В случаите на нередовност на документите
и/или непълнота, и/или неяснота на заявените
данни и/или посочените факти ИАРА уведомява
писмено управителя на МИРГ, който в срок до
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10 работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани посочените нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 6. При обосновано искане от страна на
управителя на МИРГ срокът може да се удължи
с допълнителни до 10 работни дни.
(9) При неотстраняване на нередовностите
и/или непълнотите и/или неяснотите в срока
по ал. 8 или при получен отказ за удължаване на срока заявлението за признаване и
придружаващите го документи се отхвърлят с
мотивирана заповед за отказ и потенциалната
МИРГ може да кандидатства по реда на тази
наредба при последваща покана за набиране
на заявления за признаване на МИРГ.
Чл. 32. (1) При положителен резултат от
проверката за окомплектованост и при наличие
на всички изискуеми документи заявленията
за признаване на МИРГ и местните стратегии
за развитие се разглеждат от комисия за избор, определена от изпълнителния директор
на ИАРА.
(2) Комисията по ал. 1 в срок до 45 работни дни от приключването на проверката за
окомплектованост по ал. 6 извършва проверка
за допустимост на заявленията за признаване
на МИРГ за спазване на следните изисквания:
1. потенциалната МИРГ да е регистрирана
по реда на ЗЮЛНЦ като юридическо лице с
нестопанска цел, определена за извършване
на общественополезна дейност и вписана в
Централния регистър на Министерството на
правосъдието;
2. потенциалната МИРГ да прилага стратегията си на територията на една от определените
от ИАРА РО;
3. членовете на потенциалната МИРГ са
описаните в чл. 22, ал. 2 и 3;
4. заявлението за признаване на МИРГ
да съдържа местната стратегия за развитие
и нейните задължителни елементи съгласно
чл. 25, ал. 1 и 2;
5. заявлението за признаване на МИРГ да
съдържа устав и вътрешен правилник за дейността на МИРГ;
6. потенциалната МИРГ да има осигурен
капацитет съгласно изискванията на чл. 10.
(3) Комисията за избор по ал. 1 извършва
оценка на местната стратегия за развитие
съгласно критерии за оценка на стратегията,
приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР,
съгласно приложение № 7 от наредбата.
(4) В случай че в хода на проверките по
ал. 2 е необходимо становище от друг орган
или институция и/или е изпратено писмо
за отстраняване на нередовност/непълнота/
неяснота, срокът по ал. 2 спира да тече до
получаване на отговор.
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(5) В случай че при проверките и оценката
по ал. 2 и 3 се установи нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените
данни и посочените факти или в случай че са
необходими допълнителни документи, комисията за избор уведомява писмено управителя
на МИРГ, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомителното писмо може да
отстрани посочените нередовности, непълноти
и/или неясноти в заявлението за признаване
на МИРГ и местната стратегия за развитие и/
или да набави допълнително изискваните от
комисията за избор документи. При обосновано искане от страна на управителя на МИРГ
срокът може да се удължи с допълнителни до
10 работни дни.
(6) В случай че при оценката по ал. 3 се
установи необходимост от изменение на стратегията с цел нейното подобрение, комисията за
избор може да определи срок не по-дълъг от 2
месеца, за нейното актуализиране и привеждане
в съответствие с критериите, за което писмено
уведомява управителя на МИРГ.
(7) При неотстраняване на нередовностите
в срока по ал. 5 или при установяване на недопустимост на заявлението за признаване и
местната стратегия за развитие Комисията за
избор уведомява писмено изпълнителния директор на ИАРА, който на базата на нейното
експертно становище отхвърля заявлението за
признаване на МИРГ.
(8) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури уведомява писмено управителя
на МИРГ за отхвърляне на заявлението за
признаване на МИРГ, като го информира за
възможността да кандидатства при условията
и по реда на тази наредба при последваща покана за набиране на заявления за признаване
на МИРГ.
Чл. 33. (1) След извършване на проверките
по чл. 32, ал. 2 и 3 и във връзка с писменото
становище на комисията за избор, както и
при доказан капацитет от страна на МИРГ
за реализация на дейностите по прилагане на
местната стратегия за развитие, изпълнителният директор на ИАРА със заповед признава
съответната МИРГ.
(2) Всички МИРГ, които са признати със
заповед на изпълнителния директор на ИАРА,
писмено се уведомяват от ИАРА за признаването
на МИРГ и одобрението на местната стратегия
за развитие.
(3) Изпълнителният директор на ИАРА
със заповед може да оттегли признаването на
МИРГ при:
1. установяване на несъответствие с изискванията по признаването и функционирането
на МИРГ;
2. прекратяване на сдружението или обявявяването му в несъстоятелност или ликвидация;
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3. установяване, че признаването е извършено въз основа на невярна информация;
4. закононарушение, извършено във връзка
с признаването на МИРГ.
(4) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури писмено уведомява управителя
на МИРГ за заповедта по ал. 3.
(5) Отказът за признаване и отмяната на
признаването на сдружението подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 34. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо за признаване
на МИРГ и одобрение на местната стратегия за
развитие управителят на МИРГ като кандидат
за финансово подпомагане трябва да се яви в
ИАРА – София, за подписване на двустранен
договор между него като представител на
МИРГ и ИАРА за финансиране изпълнението
на местната стратегия за развитие.
(2) При неявяване на управителя на МИРГ
като кандидат в определения по ал. 1 срок
МИРГ губи правото си за подпомагане и може
да кандидатства отново по реда на тази наредба.
Чл. 35. (1) Не се приемат предложения за
изменение и допълнение на договора по чл. 34,
които водят до увеличаване на максималния
бюджет на местната стратегия за развитие, с
изключение на случаите, предвидени в чл. 24,
ал. 3, или до увеличение на срока за прилагане
на стратегията, указан в договора по чл. 34.
(2) Искането за изменение и/или допълнение
на договора по чл. 34 се изпраща от управителя
на МИРГ заедно с подробна обосновка за необходимостта от актуализирането на местната
стратегия за развитие, одобрено от колективния
върховен орган, с предложени за включване в
местната стратегия за развитие нови мерки и/
или дейности, ако е приложимо.
(3) В срок до един месец от получаване на
документите по ал. 2 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или мотивирано отказва със
заповед искането за изменение и допълнение
на договора по чл. 34, за което МИРГ получава
писмено уведомление.
(4) В срок до 10 дни от получаване на
писменото уведомление за одобрение на актуализирането на местната стратегия за развитие
управителят на МИРГ трябва да се яви в ИАРА
за подписване на анекс към договора по чл. 34.
(5) При неявяване на представителя на
МИРГ в определения по ал. 3 срок МИРГ губи
правото си за подписване на анекса по ал. 3.
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ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА
РАЗВИТИЕ
Раздел I
Изпълнение и финансиране на местните стратегии за развитие
Чл. 36. (1) За изпълнение на местната
стратегия за развитие МИРГ изпълнява процедурите и правилата за обработка и оценяване
на проектни предложения от стратегията, изготвени и одобрени от ИАРА. Наблюдението и
контролът по изпълнението и прилагането на
стратегията се извършват от ИАРА. Мерки и
дейности, които не са предвидени в стратегията
и съответно не са одобрени от ИАРА, не могат
да се прилагат.
(2) За изпълнение на местната стратегия за
развитие МИРГ извършва следните дейности:
1. привлича местните заинтересовани об
щности и лица в дейности по изготвяне на
проектни предложения;
2. работи в тясно сътрудничество с кандидатите и потенциалните кандидати;
3. популяризира възможностите за кандидатстване и разработване на проектни предложения;
4. информира потенциалнитe кандидати за
условията за кандидастване и предстоящо набиране на заявления за кандидатстване;
5. консултира потенциалните бенефициенти
относно процеса на изготвяне на проекти съгласно правилата по ал. 1;
6. подготвя и обявява покани за набиране
на проектни предложения;
7. извършва прием на проектните предложения;
8. извършва оценка на административното
съответствие и техническата и финансовата
оценка на качеството на проектните предложения;
9. предоставя на ИАРА всички постъпили
проектни предложения с положителна оценка
на административното съответствие за извършване на процедурна проверка за допустимост
на разходите;
10. подготвя протокол за извършената оценка
по реда на т. 8 и 9 на проектните предложения и организира заседанията на колективния
върховен орган за одобрение и/или отхвърляне
на проектните предложения, преминали с положителна оценка процедурната проверка за
допустимост на разходите, извършена от ИАРА;
11. изпраща доклад до ИАРА с резултатите
от извършените проверки на проектните предложения и решението за класиране на проектните предложения, подписани от членовете на
колективния върховен орган;
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12. подпомага подготовката на заявките за
плащане на проектите, подавани до регионалните разплащателни агенции на Разплащателната
агенция (РРА – РА);
13. информира писмено кандидата за одобрение или отхвърляне на проектното предложение;
14. участва в подписването на договори
между МИРГ, кандидатите за финансово подпомагане и ИАРА;
15. извършва цялостното наблюдение по изпълнението на проекта и местните стратегии за
развитие и докладва на ИАРА за изпълнението
им чрез подготвянето на годишни доклади и
доклади след приключването на всеки проект;
16. изготвя и предоставя на ИАРА подписани
заверени копия на годишните финансови отчети
по чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ, годишните доклади
по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ, книгите за протоколите от заседанията на колективните органи
по чл. 40, ал. 1 ЗЮЛНЦ и други доклади за
извършените от МИРГ дейности и за хода на
изпълнение на местната стратегия за развитие;
17. предоставя на ИАРА всяка изискана информация, свързана с изпълнението на местната
стратегия за развитие.
(3) При провеждане на заседание за одобрение или отхвърляне на проектните предложения
на колективния върховен орган неговите членове
подписват декларация за липса на конфликт
на интереси.
(4) Членове на МИРГ, участвали в консултиране и/или изготвяне на проектно предложение, нямат право да участват в заседанието на
колективния върховен орган за одобрение или
отхвърляне на същото проектно предложение.
(5) Потенциалната МИРГ, която участва в
етапа на изграждане на капацитет по чл. 10,
както и официално признатата от ИАРА Местна
инициативна рибарска група, няма право да
отказва участието на кандидат-партньор, отговарящ на изискванията за членство по реда на
тази наредба, в структурата на МИРГ.
(6) За изпълнение на дейностите от местната
стратегия за развитие ИАРА извършва следното:
1. извършва процедурна проверка за допустимост на разходите, на основата на която
одобрява или отхвърля проектните предложения,
предоставени по реда на чл. 36, ал. 2, т. 9, и
изготвя протокол в срок 30 дни считано от
датата на предоставяне на проектните предложения; протоколът се изпраща в 3-дневен
срок до МИРГ;
2. изготвя, подписва и предоставя договора
за изпълнение на проектите, класирани по реда
на чл. 36, ал. 2, т. 10, за които е предоставен
доклад по реда на чл. 36, ал. 2, т. 11;
3. приема и разглежда всички изискуеми
документи по чл. 36, ал. 2, т. 15 и 16;
4. приема, разглежда и одобрява/отхвърля
всички видове доклади на МИРГ за прилагането
на местната стратегия за развитие;
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5. извършва регулярни проверки на МИРГ
за оценка на напредъка в прилагането на местната стратегия за развитие и съответствието
с договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по чл. 34;
6. извършва проверки на място.
Чл. 37. При разходване на средства от бюджета на местната стратегия за развитие се
взема предвид следното:
1. при наемане на изпълнители за доставка
и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума,
по-голяма от левовата равностойност на 15 000
евро, за която няма референтни цени, бенефицентът е длъжен да направи избор на доставчик
при наличие на най-малко две независими и
съпоставими оферти, оригиналите от които са
приложени към заявлението за кандидатстване;
за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого на фирмата,
ЕИК и седалище и адрес на управление на
фирмата, срок на валидност на офертата, дата
на офертата, подпис и печат на оферента;
2. общините като орган на местната власт
са възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14,
ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП и при
възлагане на поръчки на изпълнители и разходване на безвъзмездна финансова помощ те
прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки (ППЗОП),
Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП), (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.;
попр., бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 59 от 2005 г.,
бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34
от 2009 г.), Наредбата за осъществяване на
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки (ДВ, бр. 34 от 2009 г.),
финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.
Чл. 38. (1) Плащанията по проекти, изпълнявани в рамките на местната стратегия за
развитие, могат да бъдат авансово, междинно
и окончателно плащане.
(2) Авансово плащане се извършва, при
условие че е предвидено в договора по чл. 36,
ал. 2, т. 14.
(3) Авансовото плащане е в размер до 20
на сто от стойността на одобрените разходи.
(4) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(5) Авансовото плащане може да бъде заявено не по-късно от 3 месеца от датата на
подписване на договора по чл. 36, ал. 2, т. 14.
(6) В случаите на авансово плащане се представя неотменима банкова гаранция в полза
на РА в размер на 110 на сто от стойността на
авансовото плащане.
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(7) Срокът на валидност на банковата
гаранция по ал. 6 трябва да покрива срока
на договора по чл. 36, ал. 2, т. 14, удължен с
шест месеца.
(8) Банковата гаранция по ал. 6 се освобождава, когато РА установи, че сумата на
одобрените за плащане разходи, съответстваща
на безвъзмездната финансова помощ, свързана
с проекта, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 39. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за
авансово плащане в РРА – РА, по място на
реализиране на проекта.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от подписването
на договора по чл. 36, ал. 2, т. 14.
(3) Регионалната разплащателна агенция на
РА (РРА – РА) извършва преглед на документите
в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента, заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски бенефициентът има право в рамките на срока по чл. 38, ал. 5 отново да подаде
заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
плащане.
(7) В срок от 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане.
Чл. 40. (1) Междинно плащане е допустимо
не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(2) Междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част
от проекта, заложена като такава в договора
по чл. 36, ал. 2, т. 14.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от проекта, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 3000 евро.
(4) Междинно плащане може да бъде заявено
не по-късно от шест месеца преди изтичане
на крайния срок за извършване на проекта в
договора по чл. 36, ал. 2, т. 14.
Чл. 41. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът
подава заявка за плащане в регионалните
разплащателни агенции на РА по място на
реализиране на проекта и прилага документи
съгласно заявка за плащане.
(2) Заявка за окончателно плащане се подава
след реализирането на проекта, но не по-късно
от 15 работни дни след изтичане на срока за
изпълнение на проекта, посочен в договора по
чл. 36, ал. 2, т. 14.
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(3) Заявката за плащане се подава от бенефициента.
(4) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали
се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(5) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите по ал. 1
в присъствието на бенефициента.
(6) Документите по ал. 1 се предоставят на
български език. В случаите, когато оригиналният
документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
(7) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА връща документите
на бенефициента, заедно с копие от контролен
лист за извършена проверка, от който са видни
липсите и нередовностите.
(8) След отстраняване на нередовностите
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(9) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
плащане.
Чл. 42. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи, доказващи завършения
проект, изпълнителният директор на ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. при необходимост назначава извършването на проверка на място за установяване на
фактическото съответствие с представените
документи;
3. одобрява с оторизационно писмо или
мотивирано отказва със заповед изплащането
на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо
съответствие и съответствие по документи между
одобрения и изпълнения проект;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените
данни и посочените факти ЦУ – РА, уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10
работни дни от деня на уведомлението може
да отстрани констатираните нередовности, не-
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пълноти и/или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, извън
изискуемите по реда на настоящата наредба.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, този срок се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
(4) Разплащателна агенция отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по ал. 1, т. 1 и
2 нередовност на документите или непълнота,
и/или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените дейности/
разходи по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и/или пропуските в срока
по чл. 42, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(5) Отказът за изплащане на безвъзмездната
финансова помощ подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред министъра на земеделието и храните.
(6) В случаите, когато е отказано изплащане
на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за
плащане за същия проект.
Раздел II
Допустимост на текущите разходи за управление на дейността на местните инициативни
рибарски групи
Чл. 43. Допустимите за финансиране текущи
разходи за управление на дейността на МИРГ са:
1. заплата за управителя на всяка МИРГ в
размер до 10 минимални работни заплати на
месец за страната, заплата на координатора на
всяка МИРГ в размер до 8 минимални работни
заплати за страната на месец, заплата на техническия сътрудник на всяка МИРГ в размер до
6 минимални работни заплати за страната на
месец, както и хонорари за външни експерти,
наети от МИРГ, които не могат да надвишават
сумата от 200 лева на ден;
2. заплащания за допълнителен персонал/
членове на екип на МИРГ, който може да е
нает на половин работен ден, или при необходмост – експертна намеса само в определен
брой работни дни;
3. разходи за наем на офиси на МИРГ;
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4. разходи за наеми и/или закупуване на нова
офис-техника, друга техника и/или оборудване,
необходими за осъществяване и управление на
дейностите на МИРГ;
5. разходи за закупуване на офис-консумативи
и канцеларски материали;
6. разходи за закупуване на лек автомобил
под 150 к. с. и с до 5+1 места;
7. разходи за организиране на срещи на
органите на МИРГ;
8. разходи за комуникация (телефони, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги),
транспорт, отопление, ток, вода, необходими за
реализиране и прилагане на местната стратегия
за развитие и за извършване на дейността на
МИРГ;
9. разходи за преводачески услуги;
10. организационни разходи за провежданите
семинари и обучения, работни и партньорски
срещи, наем на зали и оборудване, подготовка и
разпространение на информационни материали
и други дейности по популяризиране на МИРГ;
11. разходи за нощувки и дневни, предвидени
в бюджета и изчислени съгласно Наредбата
за командировките в страната, приета с ПМС
№ 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.;
изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62
от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и
бр. 2 от 2008 г.), и Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр.
50 от 2004 г.; изм, бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36
и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от
2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);
12. разходи за участия в изложения, конференции, срещи, обучения, както и разходи
за участия в мероприятия на Националната
рибарска мрежа, мероприятия на ФАРНЕТ
„Европейска общностна мрежа на Местните
инициативни рибарски групи“, международни
семинари и срещи за обмен на опит, при условие че същите не са финансирани по реда
на мярка 4.1.Б. „Помощ за осъществяване на
съвместни дейности“ от Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
от ОПРСР;
13. разходи, свързани с подготовката на
бъдещи съвместни дейности между две или
повече МИРГ (срещи между МИРГ за обмен на
опит и/или информация, участие след покана
в семинари/конференции/кръгли маси, които
са организирани от една МИРГ, която е поканила за участие друга/други МИРГ и т.н.), при
условие че същите не са финансирани по реда
на мярка 4.1.Б. „Помощ за осъществяване на
съвместни дейности“ от Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
от ОПРСР.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

Раздел III
Ред и условия за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за покриване текущите разходи за управление на дейността на местната
инициативна рибарска група
Чл. 44. Финансовата помощ, отпускана при
условията и по реда на този раздел, представлява част от бюджета на местната стратегия
за развитие на МИРГ, предназначена за текущи
разходи за управление на дейността на МИРГ.
Чл. 45. (1) Финансова помощ по чл. 44 се
предоставя на МИРГ, която:
1. е призната със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА и е сключила договор по
чл. 34;
2. не е извършвала промени в правно-организационната си форма и структура, водещи до
несъответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Текущите разходи за управление на дейността на МИРГ се отпускат след официалното
признаване на МИРГ и се съхраняват в отделна
банкова сметка на регистрираната по реда на
чл. 22, ал. 1 МИРГ.
(3) Помощта, отпускана за текущите разходи
на МИРГ по чл. 44, не може да надхвърля 10
на сто от бюджета на местната стратегия за
развитие на МИРГ и е в размер до 100 на сто
от размера на одобрените и реално извършените разходи по дейности, от които 75 на сто се
осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния
бюджет на Република България.
(4) Текущите разходи за управление на дейността на МИРГ трябва да са пропорционално
разпределени на годишна база за срока на
изпълнение на местната стратегия за развитие.
(5) За изразходването на текущите разходи
МИРГ изготвя на месечна база план-сметка,
която предоставя на ИАРА за одобрение в
рамките на 5 работни дни след нейното изготвяне. Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури одобрява/отвърля дейности,
включени в план-сметката, до 10 работни дни
след нейното получаване.
Чл. 46. Местната инициативна рибарска
група има право да финансира единствено
текущи разходи, които са:
1. одобрени от ИАРА;
2. извършени от МИРГ след подписване на
договора по чл. 34;
3. извършени по време на реализиране на
местната стратегия за развитие;
4. действително платени, което е удостоверено с оригинали на разходо-оправдателни
документи, потвърждаващи извършването им,
предоставени на РА.
Чл. 47. Безвъзмездната финансова помощ за
текущи разходи се изплаща след официалното
признаване на МИРГ от ИАРА.
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Чл. 48. (1) При кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи
бенефициентът подава заявка за плащане в
ЦУ – РА, като прилага документите съгласно
заявка за плащане (приложение № 8).
(2) Заявката за плащане се подава не покъсно от 15 работни дни след подписване на
договора по чл. 34 .
(3) ЦУ – РА, извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РА връща документите на
бенефициента, заедно с копие от контролен лист,
от който са видни липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
по ал. 4 пропуски бенефициентът има право
отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
плащане.
(7) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той
трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, утвърден с ПМС
№ 184 от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.;
изм., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г.,
бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103
от 1990 г.), и Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.
(8) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали
се осигуряват за преглед от служителите на РА.
Чл. 49. (1) В срок от един месец от регистриране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи;
3. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
4. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените
данни и посочените факти ЦУ – РА, уведомява
писмено бенефициента, който в срок до 10
работни дни от деня на уведомлението може
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да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, извън
посочените съгласно приложение № 8.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, този срок се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по проекта е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 50. (1) Разплащателна агенция отказва
изплащането на част или на цялата помощ,
когато:
1. установи при проверките по чл. 49, ал. 1,
т. 1 нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и/или пропуските в срока
по чл. 49, ал. 2.
(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната
финансова помощ подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред министъра на земеделието и храните.
Чл. 51. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане за същите дейности.
Раздел IV
Недопустими разходи
Чл. 52. Недопустими разходи по изпълнение на местната стратегия за развитие и при
покриване на текущите разходи на МИРГ са:
1. закупуване на техника или оборудване
втора употреба;
2. разходи за застраховки на дълготрайни
материални активи (ДМА);
3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни
с нормативен акт;
4. дарения;
5. банкови такси за сметки, обслужващи
финансови средства от друг източник;
6. закупуване на земя и недвижими имоти;
7. разходи за закупуване на повече от едно
МПС;
8. закупуване на инфраструктура за обучение, която възлиза на повече от 10 на сто от
общите допустими разходи по даден проект;
9. данък добавена стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване съгласно разпоредбите
на ЗДДС;
10. мита, други данъци и такси;
11. лихви по кредити и неустойки и лихви
по лизинг;
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12. разходи за закупуване на активи на
лизинг, дължим извън периода на действие на
местната стратегия за развитие и с остатъчна
стойност, когато МИРГ не придобива собственост върху актива;
13. разходи за амортизации;
14. разходи за дейности, които се финансират
по други програми и/или проекти;
15. разходи за командировки в страната на
персонала на МИРГ, надвишаващи определените
в Наредбата за командировките в страната;
16. разходи за командировки в чужбина на
персонала на МИРГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки
и специализации в чужбина;
17. плащания в натура.
Раздел V
Дейности, извършвани в полза на местните
инициативни рибарски групи
Чл. 53. (1) Дейностите, извършвани в полза
на МИРГ след тяхното официално признаване,
извън предоставянето на експертна помощ по
чл. 10, ал. 4, са:
1. анализ, осигуряване и разпространяване на
информация за добри практики, опит и знания,
приложими в Република България, по различни
дейности/мерки, съдържащи се в ОПРСР;
2. поддържане на взаимни връзки между
МИРГ в Република България, както и връзки
между български МИРГ и такива от другите
страни – членки на ЕС, (в т.ч., организиране
на срещи и конференции между групите както
в Република България, така и между български МИРГ и такива в ЕС, за обмен на опит
и практики) и стимулиране на създаването на
съвместни проекти между групите на ниво междурегионално и международно сътрудничество
съгласно мярка 4.1. Б. „Помощ за осъществяване на съвместни дейности“ по Приоритетна
ос № 4 от ОПРСР;
3. изграждане на база данни, необходима за
местните стратегии за развитие и за тяхното
последващо наблюдение и контрол от ИАРА;
4. създаване и поддържане база данни с
координатите на всички МИРГ на територията
на страната – адреси, телефони, електронна
поща и уебстраници на групите;
5. взаимодействие с ФАР – НЕТ „Европейска
Общностна мрежа на Местните инициативни
рибарски групи“;
6. предоставяне на ФАР – НЕТ „Европейска
Общностна мрежа на Местните инициативни
рибарски групи“ на цялата налична информация по дейностите, изпълнявани от отделните
МИРГ на територията на Република България
и постигнатите от тях резултати;
7. други дейности, определени от ИАРА и
възникнали вследствие допълнителни нужди
на потенциалните МИРГ в процеса на работа
на МИРГ.
(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват от
ИАРА или от определени от ИАРА изпълнители.
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НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ
ЗА РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА
МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ
ГРУПИ
Чл. 54. (1) В случай че МИРГ не изпълнява
своите законови или договорни задължения за
времето на осъществяване на местната стратегия
за развитие, ИАРА и РА изискват връщането
на всички изплатени суми и/или прекратяване
на договора, сключен с МИРГ.
(2) В случай че бенефициентите по проектите
от местните стратегии за развитие не изпълняват
своите законови или договорни задължения,
ИАРА и РА могат да поискат връщането на
всички изплатени суми и/или прекратяване на
договора, сключен с МИРГ и ИАРА.
(3) Сумите по ал. 1, подлежащи на възстановяване по процедурата, залегнала в ал. 1 и
2, са изискуеми от датата на отпускането им
ведно с начислената законна лихва.
Чл. 55. (1) За период от 5 години от датата
на подписване на договора по чл. 34 с МИРГ
и договора по чл. 36, ал. 2, т. 14 с бенефициентите по проектите от местните стратегии за
развитие МИРГ и бенефициентите са длъжни:
1. да използват придобитите при изпълнението на одобрения проект и местната стратегия
за развитие ДМА по предназначение;
2. да предоставят на ИАРА и РА всяка поискана информация, отнасяща се до осъществяването на дейността по проекта, на местната
стратегия за развитие и на МИРГ;
3. да не продават или да не преотстъпват
възмездно или безвъзмездно ползването върху
придобитите въз основа на одобрения проект,
изпълнението на местната стратегия за развитие и функционирането на МИРГ материални
активи чрез отдаването им под наем, аренда,
договор за съвместна дейност и други;
4. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след
окончателното изплащане на безвъзмездната
финансова помощ да постави на видно място
на обекта табела, указваща, че изграждането
на обекта или закупуването на оборудването е
осъществено с безвъзмездната финансова помощ
по ОПРСР и ЕФР; бенефициентът е длъжен да
включи в табелата следните елементи:
а) емблемата на ЕС да е в съответствие с
графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г.
и позоваване на ЕС;
б) позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
в) изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“;
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5. да изготвят доклади до ИАРА за всеки
приключил етап по проект и местната стратегия за развитие, както и един окончателен
доклад след окончателното приключване на
всеки проект и местната стратегия за развитие;
6. да се консултират с партньорите си в
хода на изпълнение на проекта и местната
стратегия за развитие, да ги информират за
напредъка по тях и да им предоставят копия
от докладите по проекта.
(2) В срок до 2018 г. включително МИРГ и
бенефициентите по проекти от местната стратегия за развитие са длъжни да съхраняват всички
документи, свързани с проектите, местната
стратегия за развитие и дейността на МИРГ.
Чл. 56. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява текущ и
последващ контрол върху целевото изпълнение
на местната стратегия за развитие, проектите по
нея и функционирането на МИРГ за срока по
чл. 55, като има право да извършва проверки
както на дейността на МИРГ, така и на бенефициентите по мерките от местната стратегия
за развитие.
(2) По време на проверките ИАРА има
право да проверява оригинални документи на
бенефициентите и МИРГ, както и да изисква
специализирани доклади, справки, допълнителни документи и информация, необходими
за обективната оценка на дейността им в изпълнение на проекта и местната стратегия за
развитие.
Чл. 57. (1) Местната инициативна рибарска група и бенефициентите по проектите от
местните стратегии за развитие са длъжни да
предоставят всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба,
на упълномощени представители на ИАРА,
Министерството на земеделието и храните,
ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната
палата на Република България, Европейската
комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както
и на всеки упълномощен външен одитор, на
когото е разрешено да упражнява своето право
на контрол върху документите и договорните
условия на всички МИРГ и бенефициенти и
техните подизпълнители и доставчици, свързани
с осъществяването на проекта и/или изпълнението на местната стратегия за развитие.
(2) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, МИРГ и бенефициентите са
длъжни да осигурят както преди започване,
така и в хода на изпълнение на проверката на
място, целия набор от изискана документация и
информация, свързани с проекта и/или МИРГ,
изискани преди започването или в процеса на
извършване на проверката.
(3) Местната инициативна рибарска група и
бенефициентите трябва да оказват пълно съдействие на експертите от институциите, посочени

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

в ал. 1, както и да осигурят достъп до местата,
където се изпълнява проектът.
(4) Контролът по ал. 1 може да се извършва
за период 5 години след датата на сключване на
договора за признаване на МИРГ и договора с
бенефициента за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 58. Местната инициативна рибарска група
и бенефициентите по проектите от местните
стратегии за развитие са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството,
като водят отделна аналитична счетоводна
сметка за дейностите, за които са получили
безвъзмездна помощ от ЕФР за период 5 години,
считано от датата на официалното признаване
на МИРГ и изплащането на безвъзмездната
финансова помощ.
Чл. 59. (1) Местната инициативна рибарска група и бенефициентите по проектите от
местните стратегии за развитие са длъжни да
сключат и да поддържат валидна застраховка
на материалните активи – предмет на подпомагане в полза на РА, срещу рисковете за
срока от подаване на заявката за окончателно
плащане до изтичането на срока по чл. 55,
като са длъжни всяка година да подновяват
застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при тотална щета на застрахованото
имущество в резултат на събитие, покрито по
условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА до
размера на получената безвъзмездна финансова
помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на
бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на РА, се
намалява размерът на задължението на бенефициента към РА.
(4) При настъпване на частична щета МИРГ
и бенефициентите по проектите от местните
стратегии за развитие са длъжни да възстановят
подпомогнатия актив.
(5) При отказ на застрахователя да застрахова имуществото, предмет на подпомагане, се
изисква писмено становище от застрахователя
за направения отказ.
Чл. 60. Разплащателната агенция осъществява последващ контрол върху изпълнението
на разпоредбите по чл. 59.
Чл. 61. При неспазване на условията по
чл. 55 – 59 включително получената по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ и се открива процедура по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
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Чл. 62. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на МИРГ
и дейностите по проектите, са длъжни да не
разпространяват информацията, станала им
известна при осъществяването на тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 63. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всяка МИРГ и всеки проект:
1. име на МИРГ и бенефициента, местната стратегия за развитие и наименование на
проектите;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по местната стратегия за
развитие и проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по местната стратегия за
развитие и проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Европейската комисия, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат
постигнати с помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите
в дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Бенефициент“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което е крайният получател
на безвъзмездната финансова помощ.
7. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
8. „Безвъзмездна финансова помощ“ е финансова помощ, предоставяна на кандидатите
за финансово подпомагане.
9. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
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икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните
правомощия на публична власт.
11. „Административни проверки“ са проверки
съгласно условията и разпоредбите на член 59
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27
юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и
член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на
Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент
на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
12. „Независима оферта“ е оферта, подадена от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
13. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
14. „Рибарска област“ е област с морски или
езерен бряг, или включващ изкуствени водоеми
или речни устия, обхващащ значителен брой
лица, заети в сектор „Рибарство“.
15. „Административно съответствие“ е съответствие с определени изисквания към
документите, определени в наредбата, които
включват спазване на срокове, окомплектованост на документите и др.
16. „Възстановим ДДС“ е ДДС, подлежащ
на възстановяване от компетентен орган по
приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и
представлява недопустим разход по тази наредба.
17. „Дълготрайни материални активи“ са
установими, нефинансови ресурси (активи) с
дълготрайна употреба, придобити и притежавани от предприятието, които имат натуралновеществена форма (земи, сгради, обзавеждане,
машини, оборудване и др.).
18. „Конфликт на интереси“ за член на
Колективния върховен орган към съответната
МИРГ при избор на проектни предложения е
налице, когато лицето:
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а) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат
по смисъла на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси;
б) е свързано лице с член на управителния
орган по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси с кандидат
за подпомагане, чието заявление се разглежда
от съответната комисия;
в) е в йерархическа зависимост от кандидат
за подпомагане;
г) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия;
д) е включено като изпълнител/член на
екип на изпълнител за дейности по проект,
разглеждан от съответната комисия.
19. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване на
предвидените дейности.
20. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрените и извършени
дейности.
21. „Прилежащи водни обекти“ са тази част
от попадащите в териториалния обхват на РО
язовири, езера и тяхната брегова ивица, които
са извън границите на общините, участващи
в МИРГ.
§ 2. Рибарските райони може да не съвпадат
с националните административни райони или
със създадените зони, допустими за финансиране
в рамките на целите на структурните фондове.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 7 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 28 от 2009 г.).
§ 5. (1) Декларациите за изразяване на
интерес за изграждане на публично-частно
партньорство, подадени и одобрени до влизане
в сила на наредбата, запазват своята валидност
и правно действие.
(2) Процедурите, които следва да се извършат
след одобрение на декларациите за изразяване
на интерес за изграждане на публично-частно
партньорство, са по реда на тази наредба.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2

OПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО”
/2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области
Европейски
фонд за
рибарство

Декларация за изразяване на интерес

за изграждане на публично-частно партньорство

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

Част А. Данни за водещият партньор
1. Име/ наименование на водещия партньор

2. Правен статус/ организационна форма на водещия партньор

3. Трите имена на лицето, представляващо водещия партньор

Име

Презиме

Фамилия

4. Правен статус/длъжност на лицето, представляващо водещия партньор

ЕГН/ ЕИК по Булстат
5. Адрес на управление на водещия партньор

Град/ село
Община
Област
Страна
Пощенски код

6. Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

7. Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

8. Електронна поща
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Част Б. Информация за партньорите
Партньор 1:
1. Име/Наименование и правен статус/ организационна форма на партньора

ЕИК по Булстат
2. Трите имена на лицето, представляващо партньор 1
Име

Презиме

Фамилия

3. Длъжност на лицето, представляващо партньор 1
Име

Презиме

Фамилия

4. Адрес на управление

Град/ село
Община
Област
Страна
Пощенски код
5.

Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

6.

Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

7.

Електронна поща

Партньор 2:
1. Име/Наименование и правен статус/организационна форма на партньора

ЕИК по Булстат
2. Трите имена на лицето, представляващо партньор 2
Име

Презиме

Фамилия

3. Длъжност на лицето, представляващо патньор 2
Име

Презиме

Фамилия

4. Адрес на управление

Град/ село
Община
Област
Страна
Пощенски код
5.

Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

6.

Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

7.

Електронна поща
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Партньор 3:
1. Име/ наименование и правен статус/ организационна форма на партньорa

ЕИК по Булстат
2. Трите имена на лицето, представляващо партньор 3
Име

Презиме

Фамилия

3. Длъжност на лицето, представляващо партньор 3
Име

Презиме

Фамилия

4. Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
5.

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

6.

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

7.

Електронна поща

*Забележка: Моля добавате толкова партньори, колкото има в потенциалната РГ.
Част В. Описание на Рибарската област (РО)
1. Кратко описание на РО

А. Кратко описание на рибарската област.
А.1. Брой общини. Списък на общините;
А.2 Общ брой на населениeто в общините;
А.3. Социално-икономически профил;
А.4. Основен поминък;
А.5. Непрекъснатост на границата на обхванатата територия и кохерентност/свързаност на
територията (свързана ли е РО от гледна точка на идентичност, географски и икономически дейности?).
Б. Основни проблеми и заплахи за рибарската област.
Б.1. Значение и роля на риболова, когато е приложимо;
Б.2. Кратко описание на основните проблеми и заплахи, включително проблемите на околната
среда и възможен ефект;
Б.3.Значение на рибарските дейности. Засегната ли е РО от промените в сектор "Рибарство"?;
Б.4. Наличие на критична маса по отношение на човешки и финансов ресурс.

Част Г. Партньорство
1.1. Основни мотиви за създаване на потенциалната РГ на посочената РО

Моля опишете накратко Вашите мотиви за създаването на публично-частното партньорство,
неговите основни цели и приоритети и направете кратко описание на процесът на изграждане на
Вашето публично-частно партньорство.
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1.2. Основни мотиви за избор на партньорите

Моля опишете Вашите мотиви за избор на партньорите, основните им предимства и анализ на
проблемите и очакванията на всеки един от партньорите.

1.3. Професионален опит на партньорите
Предишен опит на партньорите в
изготвянето и прилагането на проекти
Предишен опит на партньорите в
изготвянето и прилагането на европейски
проекти
Предишен опит на партньорите в
разработване на план за действие/или
стратегия
Предишен опит в изграждане на
партньорство и/или съвместна работа с
други партньори
Част Д. 1.1. Обща информация
6.

Получавана ли е безвъзмездна помощ от други фондове и програми
за същия проект или за обособена част от него?

Да

Не

Ако “Да”, моля да посочите подробности.

1.2. Подробно описание на задълженията и отговорностите на водещия партньор, както и тези на
останалите партньори в потенциалната РГ

1.3. Наличие на човешки и технически ресурс за изграждане на потенциалната РГ

Необходимо е да се посочат ресурси за реализиране на партньорството, както и обезпечеността му
за бъдещото му функциониране като РГ (има ли достатъчен човешки ресурс за създаването на РГ?
Има ли достатъчен технически ресурс за работата на РГ?)

БРОЙ 40
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1.4. Участие на жени, млади хора и малцинства в партньорството и/или изпълнението на дейностите по
изграждане на капацитет на потенциалната РГ, съгласно Наредба № 7 от 30.03.2009 г.

1.5. Срокове за реализация на предвижданите етапи за изграждането на капацитет*
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________
*Забележка: Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 7 от 30.03.2009 г. по мярка 4.1."Развитие на рибарските
области", минималната продължителност на един етап за изграждане на капацитет е 3 месеца, а
максималната 6 месеца.
1.6. Работна програма за изграждане на капацитет на потенциалната РГ
Цел на извършената дейност за
получаване на безвъзмездна
експертна помощ

Дейност по етапи,
съгласно чл. 10, ал. 3

1.

Етап и дейност/и
съгласно Наредбата

2.

Етап и дейност/и
съгласно Наредбата

3.

Етап и дейност/и
съгласно Наредбата
Етап и дейност/и
съгласно Наредбата
Етап и дейност/и
съгласно Наредбата
Етап и дейност/и
съгласно Наредбата

4.
5.
6.

Брой дни за получаване
Дата на
Дата на
на експертна помощ за стартиране приключван
дейностите
е

Отговорен
партньор

1.7. План за действие на потенциалната РГ
Видове планирани
Брой дни на
дейности/действия за периода от планираните действия
преди подаване на настоящата
Декларация, до подаване на
Заявлението за признаване на РГ

Дата на стартиране

Дата на
приключван
е

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.8. Индикатори (попълва се от потенциалната РГ)
Индикатори за резултат

Територия, покрита от публично-частното
партньорство
Население на територията, покрита от публичночастното прартньорство
Брой работни места, които са създадени и ще се
поддържат от потенциалната РГ
Брой проекти, предвидени за изпълнение от РГ за
периода на прилагане на стратегията
Брой дейности за придобиване на капацитет на
потенциалната РГ (обучения, семинари и т.н.)
Брой души, предвидени да преминат обучения,
семинари, фокус групи и други дейности за
придобиване на капацитет на РГ

Брой

Отговорен член на
потенциалната РГ
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Част Е. 1.1. Съгласен съм да участвам в изготвянето на стратегията за местно развитие:
Водещ партньор...................................................................
(трите имена, подпис)
или
Упълномощено лице.............................................................
(трите имена, подпис)
1.2. Съгласни сме да участваме в изграждането на потенциалната
РГ:
Партньор 1:......................................................................
(Трите имена, подпис)
Партньор 2:......................................................................
(Трите имена, подпис)
Партньор 3:.......................................................................
(Трите имена, подпис)

Част Ж. Документи Декларацията за изразяване на интерес, съгласно Наредба № 7 от 2009 г.
І. Общи документи за одобрение на Декларацията за изразяване на интерес
Копие от документ за самоличност на водещия партньор или на лицето, упълномощено да го
1.
представлява (посочено в т. 1, част А).
2. Автобиография на ръководителя на проекта/водешия партньор.
Решение на общинския/те съвети, определящо партньорите по проекта, кандидата за финансово
3. подпомагане по проекта, лицето което представлява общината/те по проекта и подписва тази
декларация.

� да
� да
� да

Нотариално заверен образец от подписа на водещия партньор/кандидата за финансово
4. подпомагане или на управителя на юридическото лице.

� да

Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от
5. кандидата/водещия партньор или заповед на ръководителя на съответната бюджетна
институция.

� да

Решение на Oбщото събрание за подаване на декларация за изразяване на интерес /при
участие на сдружение по ЗЮЛНЦ/.
Решение на съответния орган/съответните съдружници за подаване на декларация за
7.
изразяване на интерес /при участие на търговски дружества/.
II. Декларации

6.

1. Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА.
2. Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие".
Декларирам, че аз и партньорите ми по проекта не съм/сме подпомаган/и по други програми на
3. Общността за същата дейност.
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
4. оценяване и ИАРА може да иска становище и от други държавни органи.
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
5. кратки данни за успешните проекти, включително моето име/на или името на фирмата/ите и
организацията/те от представляваното от мен публично-частно партньорство.
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама безвъзмездна
финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на глоба. Невярна или заблуждаваща
6. информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще доведе до анулиране на
одобрението и всяка безвъзмездна финансова помощ може да бъде оттеглена или
възстановена.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК, която нося за
7.
деклариране на неверни данни и предоставени документи с невярно съдържание
Декларирам, че аз и партньорите ми по проекта не съм/сме бил/били предмет на процедурата по
8. възстановяване в резултат на прехвърляне на производствена дейност в рамките на държавачленка или към друга държава-членка.
9. Декларирам, че като водещ партньор съм съгласен да участвам в това партньорство
Като партньори, съгласно част Б и Приложение към Декларацията за изразяване на интерес, сме
10.
съгласни да участваме в това партньорство, заедно с водещия партньор

� да
� да

� да
� да
� да
� да
� да

� да

� да
� да
� да
� да
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Приложение към Декларацията за изразяване на интерес: поименен списък на всички партньори, в който се
указва кой е водещия партньор.
Тази декларация е попълнена от:
Водещият партньор

Упълномощено от водещия партньор лице
(Моля, отбележете вярното)

Подпис

Дата

Пазете копие от Декларацията за изразяване на интерес и приложените към нея документи.

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 2
Критерии за оценка на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно
партньорство
Критерий�����������������������������
1: Съответствие
�������������������������
на рибарска�
та област

Точки
0 – 41

1. До каква степен рибарската област по�
крива определените приоритетни терито�
рии в Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“?
2. Какво е значението на рибарските дей�
ности? Засегната ли е рибарската област
от промените в сектор „Рибарство“?
3. До каква степен в рибарската област има
свързаност от гледна точка на идентич�
ността, географските и икономическите
дейности?
4. Има ли достатъчно критична маса в
рибарската област по отношение на на�
селение и ресурси? Съществува ли риск
за твърде голям обхват на населението
и/или географски обхват на областта по
отношение на бъдещата местна стратегия
за развитие и вероятния бюджет?
5. Областта с непрекъснати граници ли
е? Ако е така, достатъчно компактна и
хомогенна ли е за организиране на после�
дователна местна стратегия за развитие и
ангажиране на местните жители?
Резултат
Критерий 2: Съответствие на местната
стратегията за развитие
1. Изразяването на интересите ясно ли
отразява естеството на проблемите и
предизвикателствата в областта?
2. Изразяването на интересите отразява
ли мненията на основните действащи
лица в рибарските общности и заинте�
ресованите лица?

Максимален
брой точки 20

Основание за присъждане на точките

С Т Р.
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Максимален
брой точки 8

Критерий 3: Качество на дейностите,
предложени за етапа на изграждане на
капацитет
1. Дали
����������������������������������
представените дейности за из�
граждане на капацитет са подходящи
и съвместими с целите и очакваните
резултати?
2. Планът за действие ясен и приложим ли
е? Съответстват ли датите за изпълнение?
3. Предвиждат ли се значими дейности
за създаване на комуникационни кана�
ли, създаване на доверие, мотивираност
и изграждане на капацитет на Местната
инициативна рибарска група?
Резултат

Максимален
брой точки 12

Критерий 4: Качество на партньорството
и на водещия партньор
1. Включени ли са основните действащи
лица и организации, които биха могли да
окажат влияние върху успеха на местната
стратегия за развитие?
2. Дали рибарската общност в областта е
адекватно представена в този първи етап
на изразяване на интерес?
3. Съществува ли достатъчен опит в кан�
дидатите и партньорите при ръководенето
на проекти?
4. Могат ли кандидатите и тех ните
партньори да представят необходимите
технически и експертни умения?
5. Съществува ли достатъчен капацитет за
управление в кандидатите и партньорите,
вкл. персонал, оборудване и възможност,
за работа с публични средства?
Оценка за партньорство

Над 20

Финална оценка

Над 60

0 = Липсва информация по този критерий ; 1 = Много слабо за посочения критерий ; 2 = По-ско�
ро слабо за този критерий; 3 = По-скоро добре за този критерий; 4 = Много добре за този критерий
1
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Приложение № 3
към чл. 13, ал. 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области

Заявление за
за предоставяне на експертна помощ
Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1 по Мярка 4.1.

"Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. “Финансова
подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и
покриване на текущите разходи на рибарските групи”

Европейски
фонд за
рибарство

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

Част A.

Данни на МИРГ

Трите имена на лицето, представляващо регистрираното по реда на ЗЮЛНЦ сдружение
1. (МИРГ)

Име

Презиме

Фамилия

Правен статус/ длъжност на лицето, представляващо регистрираното по реда на
2. ЗЮЛНЦ сдружение

3. Адрес на управление на лицето, представляващо МИРГ

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

4. Адрес на управление на МИРГ

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

5. Седалище на МИРГ

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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Лице за контакт ( Моля, посочете главното лице,отговорно за проектното
предложение)

6.

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

Част Б.
1.

Кандидатствам за:

Допустими разходи, за дейностите по чл. 10, ал. 4 (Отбележете вида на разхода, за който
кандидаствате)

О1 Изработване на местна стратегия за развитие

�

О2

Организиране на информационни семинари, кампании и срещи за изпълнението и прилагането
на Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР.

�

О3

Сформиране на кръгли маси и фокус групи относно основните проблеми и потенциала за
развитие на МИРГ.

�

О4

Информиране на местното население в МИРГ относно цялостния процес, от създаването на
групата, до разработването и прилагането на местната стратегия за развитие на МИРГ.

�

О5 Попълване на Заявление за признаване на МИРГ.
О6

�

Други дейности, определени от ИАРА и възникнали вследствие допълнителни нужди на
потенциалните МИРГ в процеса на етапа на изграждане на капацитет.

�

2. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ за сумата на левовата равностойност от
________________________ евро.
3. Информация за банковата сметка на МИРГ
3.1. Име и адрес на банката

3.2. Номер на сметка

3.3. IBAN

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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Част В. Документи за кандидатстване, придружаващи Заявлението за предоставяне на
експертна помощ
І. Общи документи
Копие от документ за самоличност на управителят на МИРГ или нотариално заверено
1. изрично пълномощно на лицето, упълномощено да подаде Заявлението за предоставяне
на експертна помощ.
2. Доклад за отчитане от МИРГ.
Договор за предоставяне на експертна помощ, сключен между водещия партньор и
3. избрания от потенциалната МИРГ експерт, съгласно действащото национално
законодателство.
Част Г.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

� да
� да
� да

Декларации

Декларирам, че представляваната от мен МИРГ няма просрочени задължения към ИАРА
Декларирам, че представляваната от мен МИРГ няма просрочени задължения към ДФ
"Земеделие"
Декларирам, че представляваната от мен МИРГ не е подпомагана по други програми на
Общността за същите дейности
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана
за оценяване на Заявлението и ИАРА може да иска становище и от други органи
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да
публикуват данни за успешните проекти, в които участва представляваната от мен МИРГ
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка невярна или
заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще
доведе до отказ от одобрение на това Заявление или финансовата помощ ще стане
изискуема

� да
� да
� да

� да

� да

� да

Настоящото заявление се подава от:
Управител на
МИРГ

Упълномощено от управителя на МИРГ лице
(Моля, отбележете вярното)

Подпис

Дата

Пазете копие от Заявлението и приложените документи.
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Приложение № 4
към чл. 18, ал. 1
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

Заявка за плащане
Мярка 4.1
Покриване на текущи разходи за управление на дейността
на рибарските групи

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане

МЯРКА 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване
на текущите разходи на рибарските групи”
Експертна помощ за изграждане на капацитет
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"

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

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента /МИРГ
Наименование на бенефициента - местна инициативна рибарска група

БУЛСТАТ №:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от бенефициента - управител/представител на МИРГ
Трите имена на управителя на МИРГ или лицето, нотариално упълномощено да представлява местната
инициативна рибарска група
Име:

Презиме:

Фамилия:
Лична карта №:

издадена на:

Пълномощно №:

от:

ЕГН:

/ дата:

Постоянен адрес:
град/село
телефон

община

област
факс
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Извършените разходи, за които заявявам безвъзмездна финансова помощ,
са в размер на: ________________________ лева.

Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане, е в размер на: ____________________ лева.

Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”
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Приложение № 4 към чл. 18, ал.

БРОЙ 40

Допустими дейности:
1

Изработване на местните стратегии за развитие.

� Да

2

Организиране на информационни семинари, кампании и срещи за изпълнението и
прилагането на Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от
ОПРСР.

� Да

3

Сформиране на кръгли маси и фокус групи относно основните проблеми и
потенциала за развитие на МИРГ.

� Да

4

Информиране на местното население в МИРГ относно цялостния процес, от
създаването на групата, до разработването и прилагането на местната стратегия за
развитие на МИРГ.

� Да

5

Попълване на Заявление за признаване на МИРГ.

� Да

6

Други дейности, определени от ИАРА и възникнали вследствие допълнителни
нужди на потенциалните МИРГ в процеса на етапа на изграждане на капацитет.

� Да

A. Общи документи:
1
2
3

Заповед на изпълнителния директор на ИАРА за признаване на МИРГ.
Копие от лична карта на водещия партньор на местната инициативна рибарска
група.
Копие от лична карта на упълномощеното лицето, което подава Заявката за
плащане.

� Да
� Да
� Да

� Непр.
� Непр.

4

Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават
лично от управителя на рибарската група.

� Да

5

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на
Заявка за плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

6

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

� Да

7

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за
същата дейност по други национални и/или европейски програми (по образец).

� Да

Б. Специфични документи:
1

Доклад за отчитане от МИРГ.

� Да

2

Договор за предоставяне на експертна помощ, сключен между водещия партньор и
избрания от потенциалната МИРГ експерт, съгласно действащото национално
законодателство.

� Да

3

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

� Непр.

4

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

� Да

� Непр.

5

Договор за услуга с детайлно описание на цена, срок, количество.

� Да

� Непр.

БРОЙ 40
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Заявка за плащане
Мярка 4.1
Покриване на текущи разходи за управление на дейността
на рибарските групи

Б. Декларации:
Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и
1
ДФ "Земеделие"

С Т Р. 3 7
Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1

� Да

2

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни

� Да

3

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

� Да

4

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

� Да

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание,
същият носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото национално
законодателство.

Име на бенефициента/ упълномощено лице

Име на експерта от ЦУ на РА, приел Заявката за плащане

Име на гл. експерт от ЦУ на РА, проверил Заявката за плащане

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат

Приложение № 5
към чл. 22, ал. 1

СПИСЪК НА МЕРКИТЕ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА МЕСТНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Допустими мерки

Кандидати/бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ

Повишаване на конкурентоспособността на рибарската
област;
Преструктуриране и пренасочване на икономически дей- Заети в сектор рибарство или лица със
ности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при занятие, свързано със сектор „Рибарство“
условие че тези дейности не водят към повишаване на
риболовното усилие;
Разнообразяване на дейности чрез насърчаване на много- Заети в сектор рибарство или лица със
странна заетост на рибарите посредством създаването на занятие, свързано със сектор „Рибарство“
допълнителни работни места извън сектор „Рибарство“;
Създаване на добавена стойност към продукти от риболов
и аквакултура;
Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките
рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски
общности;
Защита на околната среда в рибарските области с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие
на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие
на природното и архитектурното наследство;
Възстановяване на производствения потенциал в сектор
„Рибарство“, засегнат от природни бедствия или промишлени аварии;
Придобиване на умения и улесняване подготовката и изпълнението на местната стратегия за развитие;
Принос към текущите разходи на МИРГ в размер до 10 %
от бюджета на местната стратегия за развитие;
Други дейности в сектор „Рибарство“ по мерки от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд
за рибарство, с изключение на мерките от чл. 23 и 24 от
Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския
фонд за рибарство.

МИРГ
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Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области

Заявление за
признаване на Местна Инициативна
Рибарска Група
Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 по Мярка 4.1.

"Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. “Финансова
подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и
покриване на текущите разходи на рибарските групи”

Европейски
фонд за
рибарство

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА И МЕСТНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Част A.

Данни на МИРГ

Трите имена на лицето, представляващо регистрираното по реда на ЗЮЛНЦ сдружение
1. (МИРГ)

Име

Презиме

Фамилия

Правен статус/ длъжност на лицето, представляващо регистрираното по реда на
2. ЗЮЛНЦ сдружение

3. Адрес на управление на лицето, представляващо МИРГ

Град
Община
Област
Страна

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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Пощенски код

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

4. Адрес на управление на МИРГ

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

5. Седалище на МИРГ

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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Лице за контакт ( Моля, посочете главното лице,отговорно за проектното
предложение)

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна ппоща

Част Б.
1.

Информация за местната стратегия за развитие

Получавана ли е безвъзмездна помощ от други фондове и програми
за същата стратегия или за обособена част от нея?

Да

Не

Ако “Да”, моля да посочите подробности.

Част В.

Местна стратегия за развитие

І. Описание на Рибарската област (РО), на чията територия ще се прилага местната стратегия
за развитие и описание на потенциалната Местна инициативна рибарска група (МИРГ)
I.1. Описание на Рибарската област (РО)
А. Описание на РО.
А.1. Брой общини. Списък на общините.
А.2. Общ брой на населението в общините.
А.3. Настъпили промени в населението през последните години
А.4. Заетост в областта
А.5. Безработица в областта
А.7. Социално-икономически профил.
А.8. Основен поминък.
А.9. Непрекъснатост на индикативните граници на РО.
А.10. Екологични характеристики на РО.
Б. Основни проблеми и заплахи за РО.
Б.1. Значение и роля на риболова.
Б.2. Кратко описание на основните проблеми и заплахи, силни и слаби страни на РО и предизвикате
Б.3. Наличие на критична маса.

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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I.2. Описание на МИРГ

А. Организационна структура на регистрираното юридическо лице.
Б. Управление и задължения на колективния Върховен орган на МИРГ.
В. Задължения и функции на членовете на регистрираното сдружение.
Г. Механизъм за вземане на решения, в т.ч. процедури и правила за работа.
Д. Правила относно възникването и прекратяването на членство в МИРГ.

ІI. Местна стратегия за развитие
II.1. Представяне на местната стратегия за развитие.
Силни и слаби страни на рибарската област и основни предизвикателства пред нея

Моля, в тази част да опишете силните и слаби страни в рибарската област и основните
предизвикателства пред нея. Представете кратък SWOT анализ на областта.

Моля, в тази част да опишете основните приоритети и цели на стратегията. Представете
кратко описание на мерките, включени в местната стратегия за развитие.

II.2. Участници в изготвянето на местната стратегия за развитие.

Моля, в тази част да опишете дейностите, изпълнени от експертите, изработили

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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стратегията и лицата, участвали в подпомагането на този процес.

II.3. Очаквани резултати от изпълнението на местната стратегия за развитие.

II.4. Влияние на местната стратегия за развитие върху околната среда и възможен ефект.

II.5. Оказване на влияние върху равнопоставеността между половете и участието на млади
хора, жени и представители на малцинствата.

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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II.6. Източници на финансиране на местната стратегия за развитие.
Източници на
финансиране

Забележки

Допълване към местната
стратегия за развитие (в
левовата равностойност
на евро)

Средства от Приоритетна ос 4
на ОПРСР

Общински средства

Частно съфинансиране
Други финансови средства

ІII. Допустими мерки за канидатстване с проектно предложение
III.1. Мерки

Допустими мерки

Общ разход (лв.)

Средства по ОС 4

Частно
съфинансиране

Други публични
средства

(a) Повишаване на
конкурентоспособността на
рибарската област;

(б) Преструктуриране и пренасочване
на икономически дейности, поспециално чрез насърчаване на
екотуризма, при условие че тези
дейности не водят към повишаване
на риболовното усилие;
(в) Разнообразяване на дейности
чрез насърчаване на многостранна
заетост на рибарите, посредством
създаването на допълнителни
работни места извън сектор
„Рибарство”;
(г) Създаване на добавена стойност
към продуктите от риболов и
аквакултура;
(д) Подкрепа за инфраструктура и
услуги, свързани с малките рибарски
стопанства и туризма, в полза на
малки рибарски общности;

(е) Защита на околната среда в
рибарски райони, с цел запазване на
тяхната привлекателност,
обновяване и развитие на
крайбрежните селца с рибарски
дейности и съхраняване и развиване
на националното природно и
архитектурно наследство;

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области
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(ж) Възстановяване на
производствения потенциал в сектор
рибарство, когато е засегнат от
природни бедствия или промишлени
аварии;
(з) Придобиване на умения и
улесняване подготовката и
изпълнението на местната стратегия
за развитие;
(и) Принос към текущите разходи на
групите;
(й) Други дейности в сектор
„Рибарство” по мерки от Регламент
на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за
Европейския фонд за рибарство, с
изключение на мерките от чл. 23 и 24
от Регламент на Съвета (ЕO) №
1198/2006 за Европейския фонд за
рибарство* .
ОБЩО

Забележка:
*

Помощта, отпусната по т. "й " може да включва мерки, предвидени по другите оси на
ОПРСР, с изключение на мерките, предвидени в членове 23 и 24 на Регламент 1198/2006.
Когато помощта се отпуска за проекти, съответстващи на тези мерки, се прилагат
съответните условия и размера на финансовото участие за проект, определени
съответно по Наредбите за подпомагане.

III.2. Представяне на финансов план по години.

Допустими мерки

Общ разход

Година 1

Година 2

Година … n

(a) Повишаване на
конкурентоспособността на
рибарската област;

(б) Преструктуриране и пренасочване
на икономическите дейности, поспециално чрез насърчаване на
екотуризма, при условие че тези
дейности не водят към повишаване
на риболовното усилие

(в) Разнообразяване на дейности
чрез насърчаване на многостранна
заетост на рибарите, посредством
създаването на допълнителни
работни места извън сектор
„Рибарство”;
(г) Създаване на добавена стойност
към продуктите от риболов и
аквакултура;
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(д) Подкрепа за инфраструктура и
услуги, свързани с малките рибарски
стопанства и туризма, в полза на
малки рибарски общности;

(е) Защита на околната среда в
рибарски райони, с цел запазване на
тяхната привлекателност,
обновяване и развитие на
крайбрежните селца с рибарски
дейности и съхраняване и развиване
на националното природно и
архитектурно наследство;

(ж) Възстановяване на
производствения потенциал в сектор
рибарство, когато е засегнат от
природни бедствия или промишлени
аварии;
(з) Придобиване на умения и
улесняване подготовката и
изпълнението на местната стратегия
за развитие;
(и) Принос към текущите разходи на
групите;
(й) Други дейности в сектор
„Рибарство” по мерки от Регламент
на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за
Европейския фонд за рибарство, с
изключение на мерките от чл. 23 и 24
от Регламент на Съвета (ЕO) №
1198/2006 за Европейския фонд за
рибарство.
ОБЩО

III.3. Детайлна информация за мерките и дейностите от местната стратегия за развитие.
III.3.1. Мярка: (Тук се описва всяка избрана мярка по т. III.1., като се прилагат отделни таблици
за всяка мярка чрез тяхното копиране)
Основни цели:
Описание на предложените дейности:
Допустими бенефициенти:
Очаквани резултати и действия:
Индикатори за измерване изпълнението на
мярката:
III.3.1. A. План за разходване на средствата по мярката.
План

Година 1

Общ размер
Средства по Приоритетна ос 4

Година 2

...

Година … n
100%
х%

Други средства
Частно съфинансиране
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ІV. Партньори в МИРГ
IV.1. Партньори в МИРГ

Партньори

Име на партньора

Специфични
отговорности в
потенциалната МИРГ

Участие при
взимане на
решения (%)

Водещ партньор

Представители на рибарския сектор
(физически лица или ЕТ, юридически
лица):
1.
2.
Представители на публичния сектор
(общини в РО):
1.
2.
Представители на неправителствени
организации:
1.
2.

Представители на други сектори:
1.
2.

IV.2.Описание на екипа на МИРГ

Екип

Имена

Специфични
отговорности

1. Управител

2. Координатор

3. Технически сътрудник

IV.3. Предишен опит на партньорите в МИРГ
Моля, опишете накратко предишен опит във финансовото управление и контрол на публични
средства.
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IV.4. Описание на процесите и процедурите по вземане на решения

Кратко описание на функциите на колективния Върховен орган на МИРГ.

V. Индикатори за измерване изпълнението на местната стратегия за развитие.
Индикатори за резултат

Територия, покрита от МИРГ

Население на територията, покрита от МИРГ
Брой очаквани създадени работни места в резултат на изпълнението
на местната стратегия за развитие
Брой проекти, предвидени за изпълнение от МИРГ за периода на
прилагане на стратегията
Брой дейности за подобряване на капацитета на МИРГ (обучения,
семинари и т.н.)
Брой души преминали обучения, участвали в семинари, фокус групи
и други дейности за придобиване на капацитет на МИРГ

Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ за сумата на левовата равностойност от
________________________ евро.

VI. Информация за банковата сметка на МИРГ
VI.1. Име и адрес на банката

VI.2. IBAN
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Част Г. Документи за кандидатстване, придружаващи Заявлението за признаване
на МИРГ
І. Общи документи
Копие от документ за самоличност на управителя на МИРГ или на лицето, което е избрано
1.
от сдружението да го представлява
2. Устав на МИРГ
3. Копие от протокола от Учредителното събрание на МИРГ
4. Списък на членовете на МИРГ
5.
6.
7.
8.
9.

Автобиографии на управителя и членовете на МИРГ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

� да
� да
� да
� да

Препис от Решението на общинските съвети, за одобрение участието на общините
в МИРГ за целия период на изпълнение на местната стратегия за развитие
Копие от документ, удостоверяващ регистрацията на сдружението в регистър БУЛСТАТ
или декларация за липсата на такава регистрация
Копие от документ, удостоверяващ съдебната регистрация на сдружението

� да
� да
� да

Удостоверение за регистрация по ЗДДС, издадено от компетентния орган по приходите (в
случай, че кандидатът е регистриран по ЗДДС) или декларация в свободен текст, че не е
регистриран
Част Д.

� да

� да

Декларации

Декларирам, че представляваната от мен МИРГ няма просрочени задължения към ИАРА
Декларирам, че представляваната от мен МИРГ няма просрочени задължения към ДФ
"Земеделие"

� да
� да

Декларирам, че представляваната от мен МИРГ не е подпомагана по други програми на
Общността за същите дейности
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана
за оценяване на Заявлението за признаване на МИРГ и ИАРА може да иска становище и
от други органи
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да
публикуват данни за успешните проекти, в които участва представляваната от мен МИРГ
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка
невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен
лице, ще доведе до отказ от одобрение на това Заявление или безвъзмездната
финансова помощ ще стане изискуема

� да

� да

� да

� да

Настоящото Заявление за признаване на МИРГ се подава от:
Управителят на
МИРГ

Упълномощено от управителя на МИРГ лице
(Моля, отбележете вярното)

Подпис

Дата

Пазете копие от Заявлението за признаване на МИРГ и приложените документи.
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Приложение № 7
към чл. 32, ал. 3
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Критерий 1: Потенциал на територията на рибарската област
1. До каква степен рибарската област покрива определените като потенциални приоритетни територии в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“?
2. Какво е значението на рибарските дейности? Засегната ли е рибарската област от промените в
сектор „Рибарство“?
3. До каква степен в рибарската област има свързаност от гледна точка на идентичност географски
и икономически дейности?
4. Има ли достатъчно критична маса в рибарската област по отношение на население и ресурси?
Съществува ли риск за твърде голям обхват на населението и/или географски обхват на областта по
отношение на местната стратегия за развитие и вероятния бюджет?
5. Областта с непрекъснати граници ли е? Ако е така, достатъчно компактна и хомогенна ли е за
организиране на последователна местна стратегия за развитие и ангажиране на местните жители?
6. В случай че територията на областта не е непрекъсната, съществуват ли достатъчно общи приоритети за прилагането на подхода „от долу на горе“ и ефективното прилагане на местната стратегия
за развитие?
Резултат
Обобщено становище за територията на рибарската област
Критерий 2: Качество на местната стратегия за развитие
1. Действително ли анализът на силните и слабите страни (SWOT анализ) на територията на областта
взема предвид дългосрочните нужди, предизвикателства, заплахи и възможности?
2. Какво е качеството на приложената информация за значителните промени в риболова, основните
икономически сектори, околната среда и социалния облик на територията?
3. Ясно дефинирани и съдържателни ли са целите и очакваните резултати на мерките и стратегията
(краткосрочни и дългосрочни резултати)?
4. Отразява ли анализът становището на основните участници и заинтересовани лица на територията
на рибарските общности? Какво е било тяхното участие в разработването на плана и стратегията?
5. Взема ли предвид местната стратегия за развитие основните конфликти на интереси във връзка с
използването на ресурсите (например земя и др.)?
6. Устойчива ли е местната стратегия за развитие по отношение на ангажираността на частните и
публичните участници да я прилагат в дългосрочен план? Оценени ли са реалистично рисковете от
провал и условията за успех?
7. Адекватно ли е отчетено въздействието върху околната среда?
8. Анализиран и включен ли е в местната стратегия за развитие проблемът за равенството между
половете и социалното интегриране?
9. Има ли методи и системи на координация, които гарантират съгласуваност с другите оси на ЕФР
и с другите инструменти на Общността и/или националните териториални политики за постигане
на максимално развитие на областта?
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10. Адекватни ли са предложенията за съвместни проекти и обмен на опит и добри практики по
отношение на рибарската област?
Резултат
Обобщено становище за качеството на стратегията
Критерий 3: Качество на плана за действие
1. Адекватно ли е разпределен бюджетът между мерките и дейностите и съответства ли на местната
стратегия за развитие?
2. Достатъчни ли са мерките и заделените за тях финансови ресурси за постигане на приоритетите
и целите в местната стратегия за развитие?
3. Достатъчен ли е бюджетът, определен за управление и координация (като процент от общия бюджет)?

4. Съществуват ли гаранции за съфинансиране на местната стратегия за развитие?
5. Има ли достатъчен баланс между публичните и частните проекти?
Резултат
Обобщено становище за качеството на плана за действие
Критерий 4: Качество на партньорството и на водещия партньор

1. Органите, които участват във вземането на решения в рибарската група, отразяват ли достатъчно
справедливо социално-икономическата структура на територията?
2. Адекватно ли е представена рибарската общност от областта, в цялото си разнообразие, в МИРГ?
3. Ако партньорството е основано на съществуваща организация, предприети ли са необходимите
стъпки за осигуряване на балансирано представителство на рибарските интереси в процесите на
вземане на решения?
4. Ясно ли са дефинирани ролите, отговорностите, правата и задачите на партньорите? Съществуват
ли достатъчно доказателства за това в приложените документи?
5. Притежава ли МИРГ необходимия административен и финансов капацитет за прилагане и управление на плана за действие?
6. Притежава ли МИРГ необходимия капацитет за осигуряване на техническа помощ на проектите,
предвидени в местната стратегия за развитие?
7. Притежава ли МИРГ необходимия персонал, който да стимулира развитието на територията и да
насърчи индивидуалните и колективните проекти?
8. Предвидени ли са необходимите процедури за мониторинг и оценяване на резултатите?
9. Ясно дефинирани, прозрачни и безпристрастни ли са процедурите за приоритизиране и избор на
проекти?
Резултат
Обобщено становище за партньорството и водещия партньор
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Приложение № 8
към чл. 48, ал. 1
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

Заявка за плащане
Мярка 4.1
Покриване на текущи разходи за управление на дейността
на рибарските групи

Приложение № 8 към чл. 48, ал. 1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и
покриване на текущите разходи на рибарските групи”
Финансова помощ за покриване на текущите разходи на Рибарските групи
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"

УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

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

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента/ МИРГ
Наименование на бенефициента - местна инициативна рибарска група

БУЛСТАТ №:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от бенефициента -управител/представител на МИРГ
Трите имена на управителя на МИРГ или лицето, нотариално упълномощено да представлява местната
инициативна рибарска група
Име:

Презиме:

Фамилия:
Лична карта №:

издадена на:

от:

Пълномощно №:

/ дата:

Постоянен адрес:
град/село
телефон

община

област
факс

ЕГН:
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Заявка за плащане
Мярка 4.1
Покриване на текущи разходи за управление на дейността
на рибарските групи

БРОЙ 40
Приложение № 8 към чл. 48, ал. 1

Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Текущите разходи, които заявявам за безвъзмездна финансова помощ,
са в размер на: ________________________________ лева.

A. Общи документи:
1

Заповед на изпълнителния директор на ИАРА за признаване на МИРГ.

� Да

2

Копие от лична карта на водещия партньор на МИРГ.

� Да

3

Копие от лична карта на упълномощеното лицето, което подава Заявката за
плащане.

� Да

� Непр.

4

Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават
лично от законния представител на бенефициента/решение на управителния орган
на юридическото лице за упълномощаване.

� Да

� Непр.

5

Удостоверение за открита извънбюджетна банкова сметка на общината, определена
като водещ партньор, издадено от съответната банка.

� Да

6

7

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено
от съответната Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите
(НАП) в рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване, на водещия
портньор.
Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за
същата дейност по други национални и/или европейски програми (по образец).

Б. Декларации:
Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и
1
ДФ "Земеделие".

� Да

� Да

� Да

2

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

3

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

� Да

4

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

� Да

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият
носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото национално законодателство.

Име на бенефициента/ упълномощено лице

Име на експерта от ЦУ на РА, приел Заявката за плащане

Име на гл. експерт от ЦУ на РА, проверил Заявката за плащане

4461

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими
емисии на летливи органични съединения,
изпускани в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени
инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм.,
бр. 20 от 2007 г. и бр. 67 от 2009 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата и в чл. 1
думите „изпускани в атмосферния въздух“ се
заменят с думите „изпускани в околната среда,
главно в атмосферния въздух“.
§ 2. Член 10 се изменя така :
„Чл. 10. (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят
или трябва да бъдат определени рискови фрази
в съответствие с Наредбата за реда и начина
на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати (загл. изм. – ДВ,
бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), не
могат да превишават следните НДЕ:
1. за веществата или препаратите, които
поради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или
токсични за репродукцията и имат или които
трябва да бъдат обозначени с рискови фрази
R45, R46, R49, R60 или R61 – 2 mg/m3;
2. за халогенирани ЛОС, обозначени с рискова фраза R40 – 20 mg/m3.
(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат
в случаите, когато сумарният масов поток на
всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация),
за които се определят или трябва да бъдат
определени посочените рискови фрази, при
никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.
(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат
в случаите, когато сумарният масов поток на
всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация),
за които се определя или трябва да бъде определена посочената рискова фраза, при никакви
обстоятелства не превишава 100 g/h.
(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се
контролира както емисиите от инсталация при
контролирани условия, доколкото е технически
и икономически осъществимо с цел опазване
общественото здраве и околната среда.
(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1
не се допускат.“
§ 3. Създава се чл. 10а:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

„Чл. 10а. (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят
или трябва да бъдат определени рискови фрази
в съответствие с Наредбата за реда и начина
на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати (загл. изм. – ДВ,
бр. 66 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), не
могат да превишават следните НДЕ:
1. за веществата или препаратите, които
поради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или
токсични за репродукцията и имат или които
трябва да бъдат обозначени с рискови фрази
R45, R46, R49, R60 или R61 – 2 mg/m3;
2. за халогенирани ЛОС обозначени с рискови фрази R 40 или R 68 – 20 mg/m3.
(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат
в случаите, когато сумарният масов поток на
всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация),
за които се определят или трябва да бъдат
определени посочените рискови фрази, при
никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.
(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат
в случаите, когато сумарният масов поток на
всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация),
за които се определя или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази, при никакви
обстоятелства не превишава 100 g/h.
(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се
контролира както емисиите от инсталация при
контролирани условия, доколкото е технически
и икономически осъществимо, с цел опазване
общественото здраве и околната среда.
(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1
не се допускат.“
§ 4. Създава се чл. 10б:
„Чл. 10б. (1) Общите емисии от дадена
инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени рискови
фрази в съответствие с Наредбата за реда и
начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати
(загл. изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г., в сила от
01.01.2005 г.) или предупрежденията за опасност
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не могат да
превишават следните НДЕ:
1. за веществата или смесите, които поради
съдържанието си на ЛОС са класифицирани
като канцерогенни, мутагенни или токсични
за репродукцията и имат или които трябва
да бъдат обозначени с предупрежденията за
опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F
или с рискови фрази R45, R46, R49, R60 или
R61 – 2 mg/m3;
2. за халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност Н341 или Н351 или
с рискови фрази R 40 или R 68 – 20 mg/m3.
(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат
в случаите, когато сумарният масов поток на
всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация),
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за които се определят или трябва да бъдат
определени посочените рискови фрази и/или
предупрежденията за опасност, при никакви
обстоятелства не превишава 10 g/h.
(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток
на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да
бъдат определени посочените рискови фрази и/
или предупреждения за опасност, при никакви
обстоятелства не превишава 100 g/h.
(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се
контролира както емисиите от инсталация при
контролирани условия, доколкото е технически
и икономически осъществимо, с цел опазване
общественото здраве и околната среда.
(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1
не се допускат.“
§ 5. Създава се чл. 10в:
„Чл. 10в. (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят
или трябва да бъдат определени предупреждения
за опасност в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не
могат да превишават следните НДЕ:
1. за веществата или смесите, които заради
съдържанието си на ЛОС са класифицирани
като канцерогенни, мутагенни или токсични за
репродукцията и имат или които трябва да бъдат
обозначени с предупрежденията за опасност
H340, H350, H350i, H360D или H360F – 2mg/m3;
2. за халогенирани ЛОС, обозначени с
предупрежденията за опасност H341 или
H351 – 20 mg/m3.
(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток
на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да
бъдат определени посочените предупреждения
за опасност, при никакви обстоятелства не
превишава 10 g/h.
(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток
на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да
бъдат определени посочените предупреждения
за опасност, при никакви обстоятелства не
превишава 100 g/h.
(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се
контролира както емисиите от инсталация при
контролирани условия, доколкото е технически
и икономически осъществимо, с цел опазване
общественото здраве и околната среда.
(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1
не се допускат.“
§ 6. Член 11 се отменя.
§ 7. В чл. 16 след думите „Наредба № 6“ се
добавя „или при поискване по преценка на КО“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна
година и се представят ежегодно пред РИОСВ
на хартиен и електронен носител не по-късно
от 31 март на текущата година, включително
с годишните доклади по чл. 125, т. 5 ЗООС.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Компетентният орган утвърждава всеки
ПУР с решение по образец съгласно приложение № 9 или издава мотивиран писмен отказ
за утвърждаване на ПУР в срок до 31 май на
текущата година.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, извършващи дейности
с употреба на разтворители от категориите
съгласно приложение № 1, при които няма
превишаване на установените за тях долни
ПСКР, съгласно приложение № 2 изготвят и
декларират ежегодно пред РИОСВ в срок до
31 март на текущата година информация за
консумацията на разтворители и количеството
вложени разтворители за предходната година
съгласно т. 3.1 на приложение № 8, както и
информация за оператора (оператор – юридическо лице (фирма) или физическо лице, ЕИК/
БУЛСТАТ, телефон, факс, електронен адрес),
населено място и адрес на инсталацията, дата
на въвеждане в експлоатация на инсталацията,
рискови фрази на използваните разтворители.“
4. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите по чл. 28а, ал. 2 и чл. 28б,
ал. 2 операторът прилага към всеки ПУР икономическа и техническа обосновка за доказване
липсата на икономически и технически достъпен
заместител на използваните вещества.“
§ 9. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) Операторът информира КО за наличие
на съществена промяна в условията на експлоатация на дадена инсталация в рамките на съответния ПУР и представя актуализирани мерки
за постигане на съответните НДЕ, включително
ННЕ и/или НОЕ, както и актуализирана СНЕ,
ако за инсталацията е утвърдена такава.“
§ 10. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. При обосновано искане от страна
на КО операторът коригира и/или допълва
съответния ПУР в указания от КО срок.“
§ 11. В чл. 28а, ал. 5, т. 1 след думите
„приложени протоколи от анализи“ се добавя
„когато е приложимо“.
§ 12. Създава се чл. 28б:
„Чл. 28б. (1) Забранява се употребата на ЛОС
по чл. 10, ал. 1, т. 2 в инсталации, попадащи
в обхвата на тази наредба, с изключение на
случаите по ал. 2.
(2) В случаите, когато замяната на ЛОС по
чл. 10, ал. 1, т. 2 не е възможна поради липса
на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества и препарати,
употребата им в тези инсталации може да бъде
продължена само след преценка на РИОСВ,
съгласно чл. 20, ал. 7 и 10.
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(3) Употребата на веществата в случаите
по ал. 2 се прекратява при появата на икономически и технически достъпен заместител.“
§ 13. Създава се чл. 28в:
„Чл. 28в. (1) В случаите по чл. 28а, ал. 1
и чл. 28б, ал. 1 операторите на инсталации са
задължени да заместят веществата и препаратите по чл. 10, ал. 1 с вещества или препарати,
които имат по-малко вредни въздействия върху
въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве, при съобразяване с ръководствата
и указанията, дадени от Европейската комисия.
(2) При появата на икономически и технически достъпни заместители на използваните
вещества и препарати в случаите по чл. 28а,
ал. 2 и 3 и чл. 28б, ал. 2 операторът незабавно
предприема мерките по ал. 1 и информира
писмено МОСВ и съответната РИОСВ.“
§ 14. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Инсталация“ е всяко стационарно техническо съоръжение или съвкупност от съоръжения, където се извършват една или повече
дейности от категориите съгласно приложение
№ 1. Всички други пряко свързани дейности,
които са технически свързани с извършваните
в инсталацията дейности и са в състояние да
окажат влияние върху нивата на емисиите,
образувани при експлоатацията на съответната инсталация, се разглеждат като част от
последната.“
2. Точка 4 се изменя така:
„4. „Съществена промяна“ е всяка промяна
на номиналната мощност на дадена инсталация,
която е свързана с увеличение на емисиите на
ЛОС с повече от 25 % за малките инсталации
или 10 % за останалите. Всяка промяна на
мощността на дадена инсталация, която по
преценка на КО е в състояние да окаже значителни отрицателни въздействия върху здравето
на хората или върху околната среда, също се
счита за съществена. Към инсталациите, които
подлежат на издаване на комплексно разрешително за изграждане и/или експлоатация, се
прилага определението по § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗООС.“
3. В т. 7 думите „атмосферния въздух“ се
заменят с „околната среда“.
4. Точка 12 се изменя така:
„12. „Вещество“ е всеки химичен елемент
и неговите съединения, в естествено състояние
или получени в производствен процес, независимо дали са в твърдо, течно или газообразно
състояние.“
5. Точка 18 се изменя така:
„18. „Покритие“ е всяка смес, включително
органичните разтворители или смеси, съдържащи органични разтворители, необходими за
правилното му приложение, който се използва
за осигуряване на декоративен, защитен или друг
функционален ефект върху дадена повърхност.“
6. В т. 24 думите „окончателно обезвреждане“
се заменят с „обезвреждане“.
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§ 15. В § 1а на допълнителните разпоредби
вкрая на изречението се добавя „Директива
2004/42/EС на Парламента и Съвета на Европа
от 21 април 2004 г. за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при употребата
на органични разтворители в определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти и за изменение на Директива 1999/13/ЕС и Директива
2008/112/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на
директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/
ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/
ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета.“
§ 16. Параграф 13 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 17. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „препарат“, „препарати“ или
„препаратите“ се заменят съответно със „смес“,
„смеси“ или „смесите“.
2. Думите „министър на икономиката и
енергетиката“ и „Министерство на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с
„министър на икономиката, енергетиката и
туризма“ и „Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 18. Навсякъде в текста на наредбата след
думите „рискова фраза“ или „рискови фрази“ се
добавя „и/или предупрежденията за опасност“.
§ 19. Навсякъде в текста на наредбата
думите „рискова фраза и/или предупреждения за опасност“ или „рискови фрази и/или
предупрежденията за опасност“ се заменят с
„предупрежденията за опасност“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Параграф 3 влиза в сила от 1 юни
2010 г. и се прилага до 30 ноември 2010 г.
§ 21. Параграф 4 влиза в сила от 1 декември
2010 г. и се прилага до 31 май 2015 г.
§ 22. Параграф 5 влиза в сила от 1 юни 2015 г.
§ 23. Параграф 17, т. 1 влиза в сила от
1 юни 2010 г.
§ 24. Параграф 18 влиза в сила от 1 декември
2010 г. и се прилага до 31 май 2015 г.
§ 25. Параграф 19 влиза в сила от 1 юни
2015 г.
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в Държавен вестник.
За министър на околната среда и водите:
Е. Манева
Министър на икономиката, енергетиката и
туризма: Тр. Трайков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Р. Плевнелиев
Министър на здравеопазването:
А.-М. Борисова
4322
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Инструкция за изменение на Инструкция
№ Iз-1711 от 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани
лица в структурите на Министерството на
вътрешните работи и реда в тях (ДВ, бр. 78
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Полицейските органи от структури на
МВР, в които няма обособени места за настаняване на задържани лица, отговарящи на
изискванията по ал. 1, настаняват задържаните
от тях лица в най-близката структура на МВР,
в която има обособено място за настаняване
на задържани лица.
§ 2. В чл. 11, ал. 10 т. 1 се изменя така:
„1. при необходимост от принудителен
престой на задържаното лице в рамките на
24 часа служителят, работещ с него, е длъжен
да създаде организация за конвоиране.“
§ 3. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ръководителят, а в негово отсъствие
оперативният дежурен на структурата на МВР
пряко отговарят за организацията на охраната.“
§ 4. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорите на Главна дирекция
„Криминална полиция“ (ГДКП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
(ГДБОП), Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП), Главна дирекция „Гранична
полиция“ (ГДГП) и Дирекция „Вътрешна сигурност“, СДВР и ОДМВР уреждат условията
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за осъществяване на наблюдение над местата
за задържане на определена територия от независими граждански наблюдатели.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията за извършване на гражданско наблюдение се уреждат чрез споразумение
между ГДКП, ГДБОП, ГДОП, ГДГП, Дирекция
„Вътрешна сигурност“, СДВР и ОДМВР и съответната организация с нестопанска цел, която
осигурява администрирането на наблюдението
и обобщаване на резултатите.
§ 5. В чл. 86 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорите на ГДКП, ГДБОП, ГДОП,
ГДГП и Дирекция „Вътрешна сигурност“, РДГП,
СДВР и ОДМВР организират контролни проверки най-малко един път на шестмесечие или
при конкретен повод.“
§ 6. Параграф 1 – допълнителна разпоредба,
се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази инструкция „полицейски органи“ са органите на Главна дирекция
„Криминална полиция“, Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“, Главна дирекция
„Охранителна полиция“ и органите на съответните им звена в областните дирекции, органите
на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на
Дирекция „Вътрешна сигурност“.“
§ 7. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 5. Изпълнението на инструкцията се
възлага на директорите на ГДОП, ГДГП,
ГДКП, ГДБОП, СДВР и ОДМВР и Дирекция
„Вътрешна сигурност“.“
Министър: Цв. Цветанов
4330
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-256
от 15 май 2010 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея (ДВ,
бр. 55 от 2004 г.), и резолюции AP-CPH(09) 3,
AP-CPH(10) 2, AP-CPH(10) 3 и AP-CPH (10) 4 на
Съвета на Европа във връзка с чл. 12, ал. 3 и 4
от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям за действаща в страната фармакопея седмото издание на Европейската фармакопея, което да замени нейното шесто издание,
считано от 1 януари 2011 г.
2. Текстовете в основните два тома на седмото
издание на Европейската фармакопея (7.0) влизат
в сила от 1 януари 2011 г. Допълнение 7.1 влиза в
сила от 1 април 2011 г., допълнение 7.2 – от 1 юли
2011 г., а допълнение 7.3 – от 1 януари 2012 г.
3. Списъците с имената на български, латински
и английски език на веществата и препаратите за
хуманната медицина, за които има монографии
в актуалното издание на Европейската фармакопея, както и българските стандартни термини
за лекарствени форми, пътища за въвеждане и
опаковки, съставляващи част от българските
фармакопейни изисквания, да се публикуват на
интернет страницата на Изпълнителната агенция
по лекарствата.
4. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
5. Заповедта отменя Заповед № РД-09-330 от
31.VІІІ.2007 г., изменена със Заповед № РД 09-519
от 21.Х.2008 г., изменена със Заповед № РД 09-572
от 9.Х.2009 г., считано от 1 януари 2011 г.
Министър: А.-М. Борисова
4349
ЗАПОВЕД № РД-09-257
от 15 май 2010 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея (ДВ,
бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH (10) 1 на
Съвета на Европа във връзка с чл. 12, ал. 3 и 4
от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:

1. Определям 1 януари 2011 г. за дата на отпадане на територията на Република България
на монографията за Галаминов триетйодид (181),
съставляваща част от Европейската фармакопея.
2. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Министър: А.-М. Борисова
4350
ЗАПОВЕД № РД-09-258
от 15 май 2010 г.
На основание чл. 1, буква „б“, чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея (ДВ,
бр. 55 от 2004 г.), във връзка с чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям за действащи в страната преработенитe монографии за Хепарин натрий (333) и
Хепарин калций (332), одобрени на 24 март 2010 г.
от Комисията на Европейската фармакопея.
2. Текстовете на преработенитe монографии
за Хепарин натрий (333) и Хепарин калций
(332), одобрени на 24 март 2010 г. от Комисията
на Европейската фармакопея, влизат в сила от
1 август 2010 г.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Министър: А.-М. Борисова
4351

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 17 май 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и
4 от правилника за прилагането му и Решение
№ 48 от 31.ІІІ.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Правец, Управителният съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в персоналния състав на местната комисия
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община Правец,
Софийска област (ДВ, бр. 36 от 2008 г.), като:
освобождава Миглена Крумова Димитрова – председател на местната комисия;
утвърждава Йотка Богданова Тодорова за нов
председател на същата.
Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го Общински съвет.
Председател: М. Тотева
4338
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 825
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и предвид фактическите основания в докладна
записка вх. № 72-ДЗ от 2.ІІІ.2010 г. от кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на обект – частна общинска
собственост, ПИ кад. № 73147.70.17 по КК на с.
Три могили, застроен, целият с площ от 69 кв.м,
с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за хранителновкусова промешленост, заедно с построената в
имота масивна стопанска сграда – мелница с
кад. № 73147.70.17.1 със застроена площ 69 кв. м,
актуван с АЧОС № 1976 от 15.ІІ.2007 г.
2. Началната тръжна цена е в размер 6740 лв.
без ДДС. Цената се заплаща в левове изцяло при
сключване на приватизационния договор. Собствеността върху обекта, предмет на търга, се прехвърля
след окончателното заплащане на цената.
3. Стъпката на наддаване е 500 лв.
4. Тръжната документация се закупува до
20-ия ден от датата на обнародване решението в
„Държавен вестник“ в Информационния център
в сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Н.
Хайтов 9, а се получава в стая 502 в срок до
16,30 ч. на цена 120 лв. с ДДС.
5. Депозитът за участие в търга е в размер
2000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в Информационния център на
Община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
7. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ в
10 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград,
пл. Акад. Н. Хайтов 9.
9. Ако дните по т. 4, 6 и 8 са неприсъствени,
датата на изтичане на срока, респ. на провеждане
на търга, се счита първият присъствен ден.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. 1.
Председател: К. Яков
4380
РЕШЕНИЕ № 828
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и предвид фактическите основания в докладна
записка вх. № 127-ДЗ от 29.ІІІ.2010 г. от кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
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1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на обект – частна общинска собственост, поземлен имот № 73147.70.13 по
кадастралната карта на с. Три могили, община
Асеновград, целият с площ от 151 кв.м, с трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект и построената в имота сграда с кад.
№ 73147.70.13.1 на един етаж, със застроена площ
от 151 кв.м, предназначение: складова база, склад.
2. Началната тръжна цена е в размер 25 840 лв.
без ДДС. Цената се заплаща в левове изцяло при
сключване на приватизационния договор. Собствеността върху обекта, предмет на търга, се прехвърля
след окончателното заплащане на цената.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Тръжната документация се закупува до
20-ия ден от датата на обнародване решението в
„Държавен вестник“ в Информационния център
в сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Н.
Хайтов 9, а се получава в стая 502 в срок до 16,30 ч.
5. Цената на тръжната документация е 240 лв.
(с ДДС)
6. Депозитът за участие в търга е в размер
2000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
7. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в Информационния център на
Община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
8. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в 11 ч. в зала 601 в сградата на Община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
10. Ако дните по т. 4, 6 и 8 са неприсъствени,
датата на изтичане на срока, респ. на провеждане
на търга, се счита първият присъствен ден.
11. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. 1.
Председател: К. Яков
4414

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-243
от 14 май 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в землището на Благоевград, община
Благоевград, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител
на област Благоевград пред Административния
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител: В. Смиленов
4354
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ЗАПОВЕД № ОА-244
от 14 май 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Бистрица, община
Благоевград, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител
на област Благоевград пред Административния
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител: В. Смиленов
4355

ОБЩИНА БОРОВО
ЗАПОВЕД № 161
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 12,
ал. 5 ЗОС в изпълнение на Решение № 363 от
28.ІV.2010 г. на Общинския съвет – гр. Борово,
нареждам:
1. Закривам филиала на Обединено детско
заведение „Славейче“ – с. Батин, считано от
1.VІІ.2010 г.
2. За периода 1.VІ.2010 г. – 30.VІ.2010 г. да бъдат
преустановени занятията в групата във филиала
на ОДЗ „Славейче“ – с. Батин, като педагогическият и непедагогическият персонал да ползват
вид и размер отпуск по преценка на директора
на ОДЗ „Славейче“.
3. Цялото налично движимо имущество, вкл.
и фондът от учебни помагала на филиала на
ОДЗ „Славейче“ – с. Батин, да се управлява от
директора на ОДЗ „Славейче“.
4. Цялата налична документация, вкл. задължителна, незадължителна, финансова и архив
на филиала на ОДЗ „Славейче“ – с. Батин, да
бъде предадена и да се съхранява в ОДЗ „Славейче“ – гр. Борово.
5. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал да бъдат решени по
реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
6. Да се извърши инвентаризация на имуществото на филиала на ОДЗ „Славейче“ – с.
Батин, вкл. и на наличните хранителни продукти
и горива, от комисия, назначена от кмета на
община Борово.
7. Приемо-предаването да се извърши в срок
до 1.VІІ.2010 г., като за целта длъжностните лица
да изготвят приемно-предавателни протоколи,
които да бъдат представени на кмета на общината.
8. Дворното място и сградата, публична общинска собственост – акт за публична общинска
собственост № 448 от 17.ІV.2003 г. на филиала на
ОДЗ „Славейче“ – с. Батин, остават в управление
на кмета на общината.
Контрола по заповедта възлагам на заместник-кмета на община Борово Божидар Янков.
Кмет: Ив. Попов
4293
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ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 92
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и 8 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план, на елементите на техническата инфраструктура – подмяна на довеждащ
водопровод от каптаж „Извора“ и разпределителна
шахта на каптаж „Черни дол“ до съществуващата
събирателна шахта и изграждане на нов довеждащ
водопровод от събирателна шахта до резервоар
150 куб.м и връзка с водопроводната мрежа на с.
Радотина, община Ботевград, Софийска област.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
Председател: М. Кирова
4334
РЕШЕНИЕ № 93
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план, на елементите на техническата инфраструктура – външно ел. захранване
на пречиствателна станция за питейни води в
имот № 000141, землището на с. Скравена, Софийска област.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
Председател: М. Кирова
4335

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1957-3
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот във Варна, бул.
Христо Ботев 18, вх. 1 – ателие № 1, предмет на
акт за частна общинска собственост № 5927 от
16.ХІ.2009 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
Председател: Н. Апостолов
4408
РЕШЕНИЕ № 1959-3
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 4,
ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
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1. Открива процедура за приватизация на
участието на Община Варна – 4720 поименни
акции, представляващи 0,014 % от капитала на
„Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
Председател: Н. Апостолов
4409
РЕШЕНИЕ № 1962-3
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 1873-5/19 от 9.ХІІ.2009 г.
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул Охрид 25,
по АОС № 218 от 28.VІІ.1997 г., представляващ магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ
се в партера на триетажна жилищна сграда, със
застроена площ 21,60 кв.м, заедно със съответните
идеални части от общите части на сградата и от
дворното място, представляващо поземлен имот
с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244
кв.м, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот във Варна, ул. Охрид 25, по АОС № 218 от
28.VІІ.1997 г., представляващ магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера
на триетажна жилищна сграда със застроена
площ 21,60 кв.м, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от дворното
място, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244 кв.м,
при начална тръжна цена 58 600 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване – 5860 лв.
9. Депозит – 5860 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. XІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 1000 лв. с включен ДДС, по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
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Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжната документация да
бъдат представени: документ за самоличност,
актуално състояние на едноличен търговец или
друго юридическо лице по Търговския закон, а
ако документацията се закупува от друго лице – и
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация
в стая 1210 на ет. ХІІ в сградата на Община Варна
до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в зала „37“ в сградата на
Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал), а за фирмите,
които не са пререгистрирани в търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал), и документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
14.3. платежен док у мент за внесен депоз и т – 58 6 0 л в., п л ат и м и по с ме т к а I BA N:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация за 1000 лв., с включен ДДС, по
сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC:
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.7. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
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14.12 . у до с т овер ен ие з а р ег ис т ра ц и я по
БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в търговския
регистър (оригинал);
14.13. съдебно удостоверение, че не са обявени в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридически лица);
14.14. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.15. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
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VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация за
произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена.
Председател: Н. Апостолов
4410
РЕШЕНИЕ № 1963-3
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 1874-5/19 от 9.ХІІ.2009 г.
за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Дрин 65,
блок 4, по АОС № 754 от 14.VІІ.1998 г., представляващ магазин за хранителни стоки с вход откъм ул.
Хараламби Ангелов, намиращ се в подблоковото
пространство на осеметажен жилищен блок, със
застроена площ 24,74 кв.м, заедно със съответните
идеални части от подблоковото пространство,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот във Варна, ул. Дрин 65, блок 4, по АОС
№ 754 от 14.VІІ.1998 г., представляващ магазин
за хранителни стоки с вход откъм ул. Хараламби
Ангелов, намиращ се в подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок със застроена
площ 24,74 кв.м, заедно със съответните идеални
части от подблоковото пространство при начална
тръжна цена 35 500 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за
задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване – 3550 лв.
9. Депозит – 3550 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. XІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 1000 лв., с включен ДДС, по сметка
IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжната документация да
бъдат представени: документ за самоличност,
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актуално състояние на едноличен търговец или
друго юридическо лице по Търговския закон, а
ако документацията се закупува от друго лице – и
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в зала „37“ в сградата на
Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал), а за фирмите,
които не са пререгистрирани в търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал), и документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
14. 3. п л ат ежен док у мен т з а вне с ен д е позит – 3550 лв., платими по сметка IBA N:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация за 1000 лв. с включен ДДС по
сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC:
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.7. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.12 . у до с т овер ен ие з а р ег ис т ра ц и я по
БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията за фирмите, които нямат пререгистрация в търговския
регистър (оригинал);
14.13. съдебно удостоверение, че не са обявени в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намират в
ликвидация – оригинал (за юридически лица);
14.14. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
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физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.15. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общински
съвет – гр. Варна, проверката на данните по декларацията за произход на средствата в съответствие
с изискванията на Наредбата за сведенията, които
съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, и
за реда и органите за контрол на декларираните
данни преди подписване на приложения към
тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател: Н. Апостолов
4411
РЕШЕНИЕ № 1965-3
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
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ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и решение № 1876-5/19
от 9.ХІІ.2009 г. за откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, ул. Мусала 7, по АОС № 3908 от
5.VІ.2006 г., представляващ сграда на един етаж с
идентификатор 10135.1507.583.2 със застроена площ
91 кв.м и земя с площ 41 кв.м идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583,
целия с площ 660 кв.м, Общинският съвет – гр.
Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот във Варна, ул. Мусала 7, по АОС № 3908
от 5.VІ.2006 г. и представляващ сграда на един
етаж с идентификатор 10135.1507.583.2 със застроена площ 91 кв.м и земя с площ 41 кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583 и площ 660 кв.м, при начална
тръжна цена 163 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи: 1. Заявление за
участие. 2. Проект на договор за продажба на
обекта на търга. 3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 5.
Декларация за запознаване с тръжните условия. 6.
Декларация за конфиденциалност. 7. Декларация
по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна. 8. Стъпка за наддаване – 16
300 лв. 9. Депозит – 16 300 лв., платими по
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC:
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“. 10. Комплектът тръжна документация
се получава в стая 1207 на ет. XІІ в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ за
платени 1000 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжната документация да
бъдат представени: документ за самоличност,
актуално състояние на едноличен търговец или
друго юридическо лице по Търговския закон, а
ако документацията се закупува от друго лице – и
нотариално заверено пълномощно. 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват
името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая
1210 на ХІІ етаж в сградата на Община Варна до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“. 12. Оглед на
обекта се извършва в рамките на всеки работен
ден след представяне на документ за закупена
тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“. 13. Търгът да се проведе на 17-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. в зала „37“ в сградата
на Община Варна. 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически
и физически лица, подали следните документи:
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14.1. заявление за участие; 14.2. удостоверение от
търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал),
а за фирмите, които не са пререгистрирани в
търговския регистър – актуално удостоверение
за съдебна регистрация (оригинал) и документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника); 14.3. платежен документ за внесен
депозит 16 300 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903362150000, и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал); 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация за1000 лв. с включен
ДДС по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002,
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал); 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания
към Община Варна (оригинал); 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община
Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);
14.7. удостоверение за липса на задължения по
данъчно-осигурителната сметка от съответното
подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал); 14.8. декларация за извършен
оглед на обекта; 14.9. декларация за запознаване
с тръжните условия; 14.10. декларация за конфиденциалност; 14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от
Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
от Агенцията по вписванията за фирмите, които
нямат пререгистрация в търговския регистър
(оригинал); 14.13. съдебно удостоверение, че не
са обявени в несъстоятелност или в производство
за обявяване в несъстоятелност или се намират
в ликвидация – оригинал (за юридически лица);
14.14. служебна бележка от съдебноизпълнителната
служба при съответния районен съд за липса на
образувани изпълнителни дела срещу физически
лица и лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица, както и за самите юридически
лица (оригинал); 14.15. свидетелство за съдимост
за физически лица и за лицата, управляващи и
представляващи юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати,
чиито предложения: 15.1. са подадени след 16,30 ч.
на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“; 15.2. са подадени в
незапечатан или прозрачен плик; 15.3. не съдържат
документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация; 15.5. не съдържат който и да е
от посочените в т. 14 документи. 16. Разяснения
относно процедурата по провеждането на търга
и сключването на договор за приватизация: 16.1.
публичният търг с явно наддаване да се проведе
в съответствие с изискванията на глава V, раздел
І от Наредбата за търговете и конкурсите; 16.2.
договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата
за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
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ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
4412

Председател: Н. Апостолов

РЕШЕНИЕ № 1967-3
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и решение № 1878-5/19
от 9.12.2009 г. за откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, бул. Съборни 44, по АОС № 1261 от
2.VІІ.1999 г., представляващ сгради: втори етаж
от масивна двуетажна сграда (до улицата) със
застроена площ 91 кв.м, изби с площ 30,50 кв.м,
представляващи 1/2 идеална част от всички
изби с площ 61 кв.м, и таванска стая с площ
16,45 кв.м, заедно с 63,568% идеални части от
общите части на сградата; масивна двуетажна
пристройка до улицата (без магазина на първия
етаж) със застроена площ 47,84 кв.м и изба от
две помещения с площ 18,78 кв.м, заедно с 90 %
идеални части от общите части на сградата; част
от масивна сграда, разположена във вътрешната
част на двора, заемаща дясната половина, с разгърната застроена площ 106 кв.м и земя: 225,75
кв.м идеални части от 330 кв.м, Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот във Варна, бул. Съборни 44, по АОС № 1261
от 2.VІІ.1999 г., представляващ сгради: втори
етаж от масивна двуетажна сграда (до улицата)
със застроена площ 91 кв.м, изби с площ 30,50
кв.м, представляващи 1/2 идеална част от всички изби с площ 61 кв.м, и таванска стая с площ
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16,45 кв.м, заедно с 63,568 % идеални части от
общите части на сградата; масивна двуетажна
пристройка до улицата (без магазина на първия
етаж) със застроена площ 47,84 кв.м и изба от
две помещения с площ 18,78 кв.м, заедно с 90%
идеални части от общите части на сградата; част
от масивна сграда, разположена във вътрешната
част на двора, заемаща дясната половина, с разгърната застроена площ 106 кв.м, и земя: 225,75
кв.м идеални части от 330 кв.м, при начална
тръжна цена 473 000 лв.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи: 1. Заявление за
участие. 2. Проект на договор за продажба на
обекта на търга. 3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 5.
Декларация за запознаване с тръжните условия. 6.
Декларация за конфиденциалност. 7. Декларация
по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, и
за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 8. Стъпка за наддаване – 47 300 лв.
9. Депозит – 47 300 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903362150000, и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“. 10.
Комплектът тръжна документация се получава
в стая 1207 на XІІ етаж в сградата на Община
Варна, срещу представяне на документ за платени 1000 лв. с включен ДДС по сметка IBAN:
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжната документация да
бъдат представени следните документи: документ
за самоличност, актуално състояние на едноличен
търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува
от друго лице – и нотариално заверено пълномощно. 11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“. 12. Оглед на обекта се извършва в
рамките на всеки работен ден след представяне
на документ за закупена тръжна документация
до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“. 13. Търгът
да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
14 ч. в зала „37“ в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи: 14.1. заявление
за участие; 14.2. удостоверение от Търговския
регистър към А генцията по вписванията за
вписване на юридическите лица (оригинал), а
за фирмите, които не са пререгистрирани в търговския регистър – актуално удостоверение за
съдебна регистрация (оригинал) и документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
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от участника); 14.3. платежен документ за внесен
депозит – 47 300 лв., платими по сметка IBAN:
BG36CECB97903362150000, и BIC: CECBBGSF
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна (оригинал); 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация за 1000 лв. с включен
ДДС по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002,
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал); 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания
към Община Варна (оригинал); 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община
Варна от дирекция „Местни данъци“ (оригинал);
14.7. удостоверение за липса на задължения по
данъчно-осигурителната сметка от съответното
подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал); 14.8. декларация за извършен
оглед на обекта; 14.9. декларация за запознаване
с тръжните условия; 14.10. декларация за конфиденциалност; 14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от
Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
от Агенцията по вписванията за фирмите, които
нямат пререгистрация в търговския регистър
(оригинал); 14.13. съдебно удостоверение, че не
са обявени в несъстоятелност или в производство
за обявяване в несъстоятелност или се намират
в ликвидация – оригинал (за юридически лица);
14.14. служебна бележка от съдебноизпълнителната
служба при съответния районен съд за липса на
образувани изпълнителни дела срещу физически
лица и лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица, както и за самите юридически
лица (оригинал); 14.15. свидетелство за съдимост
за физически лица и за лицата, управляващи и
представляващи юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати,
чиито предложения: 15.1. са подадени след 16,30 ч.
на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“; 15.2. са подадени в
незапечатан или прозрачен плик; 15.3. не съдържат
документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация; 15.5. не съдържат който и да е
от посочените в т. 14 документи. 16. Разяснения
относно процедурата по провеждането на търга
и сключването на договор за приватизация: 16.1.
публичният търг с явно наддаване да се проведе
в съответствие с изискванията на глава V, раздел
І от Наредбата за търговете и конкурсите; 16.2.
договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата
за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
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за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
4413

Председател: Н. Апостолов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 581
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и
реда за лицензираните оценители и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2010 г.,
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
двуетажна масивна сграда – бивша детска градина „Детелина“, с разгъната застроена площ
1974,99 кв. м, състояща се от І етаж – 642,57 кв.
м, тераси – 83,58 кв. м, ІІ етаж – 525,51 кв. м,
тераси – 80,76 кв. м, сутерен – 642,57 кв. м, заедно
с прилежащото є дворно място с площ 5500 кв.
м, за което е отреден УПИ І в кв. 42 по ПУП на
гр. Долна Оряховица.
2. Открива процедура за приватизация на
общинския нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества,
описан в т. 1.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
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за обекта чрез пряко договаряне в съответствие
с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние на обекта на приватизация.
Председател: Д. Костадинов
4291
РЕШЕНИЕ № 590
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и
реда за лицензираните оценители и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2010 г.,
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
двуетажна сграда – бивша детска градина „Зора“,
с разгъната застроена площ 347 кв. м, състояща
се от приземен, първи и втори етаж, склад за
нафта със застроена площ 15 кв. м и котелно
помещение със застроена площ 27 кв. м, заедно
с прилежащото є дворно място с площ 3400 кв.
м, за което е отреден УПИ ХІ в кв. 21 по ПУП
на с. Правда.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества,
описан в т. 1.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обекта чрез пряко договаряне в съответствие
с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние на обекта на приватизация.
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 463
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители, чл. 5, чл. 7, чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с решения
с № 308 от 28.V.2009 г. и 433 от 28.І.2010 г. Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
приватизационна оценка на общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общинско
търговско дружество, представляващ: сграда – колиен кантар, навес при кантара и съоръжение 15
т колиен кантар (с отстъпено право на строеж
върху държавна земя), в поземлен имот № 236013
по картата на възстановената собственост (КВС), в
Стопански двор – с. Добри дял, община Лясковец,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 19а/21.ХІІ.1996 г.
2. Приватизацията на обекта по т. 1 да се
извърши чрез публично оповестен конкурс на
един етап.
3. Определя минимална конкурсна цена на
обекта по т. 1 в размер 5200 лв.
4. Определя депозит за участие в конкурса
за приватизация на обекта по точка 1 в размер
520 лв., представляващ 10 % от минималната
конкурсна цена.
5. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта се внася по IBAN на Община Лясковец: BG11IORT80433300180001, BIC:
IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Велико Търново, в срок до 24.VІ.2010 г. вкл.
6. Утвърждава конкурсната документация и
информационния меморандум като част от нея
за обекта по т. 1.
7. Конкурсната документация се закупува в
Информационния център в община Лясковец след
заплащане на такса 100 лв. за обекта по т. 1 до
17 ч. на 14.VІ.2010 г.
8. При закупуване на конкурсна документация
трябва да бъдат представени следните документи: копия от документ за самоличност, съдебно
решение или удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по вписвания,
удостоверение за актуално състояние и ЕИК по
БУЛСТАТ.
9. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят в писмена форма искания за
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса в срок до 17 ч. на 18.VІ.2010 г.
10. Определя срок за подаване на конкурсни предложения от кандидатите до 17 ч. на
24.VІ.2010 г.
11. Възлага на кмета на общината правомощия
за провеждане на приватизационната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите,
както и да сключи приватизационен договор със
спечелилия конкурса за приватизация на обекта
по т. 1 кандидат.

Председател: Д. Костадинов
4292
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Председател: П. Славчев
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № ТУ-09-01
от 13 април 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3 ЗУТ и решение по протокол № 1 от 25.XI.2009 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията одобрявам
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен
обект: „Водоснабдяване на с. Ставерци и с. Брегаре от местност Ченгене сарай, община Долна
Митрополия“, с трасе с обща дължина 5259,64 м,
отразено в плана и определено с координати на
точките на върховете и преминаващо през землищата на с. Ставерци в община Долна Митрополия
и с. Староселци в община Искър.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Плевен, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
4315

Областен управител: Ив. Новкиришки

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 681
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7,
чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
1. Приема изготвения анализ на правното състояние, информационния меморандум и оценка
за обявения за приватизация нежилищен имот
общинска собственост – комплекс „Трак и я“:
ресторант и сладкарница с площ 444,6 кв. м,
ет. 1; сграда за административни нужди, площ
222,07 кв. м, на ет. 2; мазета под ресторанта,
площ 127,13 кв. м, мазета под административна
сграда, площ 46,74 кв. м; лятна градина, площ 410
кв. м; навеси, площ 209,9 кв. м; тераса, площ 455
кв. м и дворно място от 2961 кв. м, намиращи
се в зона І, кв. 117, парцел ІІ, пл. № 891, 2093 по
регулационния план на гр. Раднево.
2. Определя метод за извършване на приватизацията на комплекс „Тракия“ – гр. Раднево – публично оповестен конкурс на един етап.
3. Минимална конкурсна цена – 362 000 лв.
без ДДС.
4. Определя следните конкурсни условия:
4.1. Предложената цена да не е по-ниска от
минималната конкурсна цена.
4.2. Предложение за инвестиционна програма:
– запазване стопанското предназначение на
имота за срок 10 години считано от датата на
сключване на договора за продажба;
– обособяване в имота на обект за социални
дейности с площ не по-малка от 60 кв. м за срок
10 години, считано от датата на сключване на
договора за продажба;
– въвеждане на обекта в експлоатация не
по-късно от една година от датата на предаване
във владение;
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– размер на инвестициите – не по-малко от
1 000 000 лв. за срок 2 години считано от датата
на сключване на договора за продажба;
– разкриване на минимум 20 работни места
за срок от 5 години считано от датата на започване на стопанската дейност.
5. Конкурсната документация за участие се
получава в стая 212 на общинската администрация срещу невъзстановими 500 лв. по сметка
на Община Раднево, посочена в конкурсната
документация, или на гише № 5 (каса) при Информационен център.
6. Конкурсната документация за участие се
закупува в срок до 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
и се получава след представяне на документ за
самоличност и документ за актуално правно
състояние на участника – юридическо лице. В
случай че документацията се закупува от името
на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на
подписа.
7. В срок до 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ участниците закупили конкурсна документация, могат да
отправят писмени искания до Община Раднево,
стая 212 (отдел ОС), за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят
в писмена форма в срок до 3 работни дни и се
предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
8. Лицата, получили сертификат за регистрация
и внесли депозит за участие в конкурса, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
9. Определя депозит за участие в конкурса в
размер 10 % от минималната конкурсна цена,
който се внася по сметка на Община Раднево,
посочена в конкурсната документация, в срок до
33-тия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10. Офертите за участие се подават в стая 204
(деловодство) на Община Раднево в запечатан
непрозрачен плик в срок до 17 ч. на 34-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
11. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на 33-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
след закупуване на конкурсни книжа и предварителна заявка.
12. Конкурсът ще се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 13,30 ч. в зала № 315, етаж 3.
13. Сроковете по т. 5 – 12 се определят по
реда на чл. 33 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича следващия след него присъствен ден.
14. Утвърждава конкурсна документация за
приватизацията – комплекс „Тракия“. Възлага
на кмета на Община Раднево организирането
на конкурса съгласно Наредбата за търговете и
конкурсите и документацията за участие в публично оповестен конкурс на един етап.
15. Упълномощава кмета на общината да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия конкурса.
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16. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по процедурата за
приватизация, съгласно законодателството. Тел.
за доп. информация: 0417/8 12 27.
4356

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 79
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии на план за трасе на електропровод
високо напрежение 20 kV за захранване на МТП
20/0,4 kV захранване на жилищна сграда в УПИ
VІІІ, кв. 44 по плана на с. Джигурово, община
Сандански, област Благоевград. Електропроводът
минава по полски пътища № 092031 и № 000245
в местността Реката, пресича канал № 000244 в
местността Малка бара, всички в землището на
с. Джигурово, и достига до имота.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
4313

Председател: Ат. Стоянов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 679
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общ и нск и я т с ъве т – С ви лен г ра д, одобря ва
ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ № 028003 в землището на с. Костур,
община Свиленград.
4310

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 683
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград,
одобрява план за застрояване и ел. схема към него
на ПИ № 066008, ПИ № 066012, ПИ № 066013, ПИ
№ 066014, ПИ № 066015, м. Арпалъка, землището
на с. Лисово, община Свиленград, като имотите
се отреждат „За производство на ел. енергия от
фотоволтаични генератори“ и се определя в тях с
ограничителни линии в червен цвят нискоетажно
свободно застрояване.
4311

Председател: Т. Коларова
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ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 457-I
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 22, 23, 24 и чл. 25, т. 1 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Троян, образува селищно образувание от местно значение с наименование Планински туристически комплекс „Беклемето“ за
територията, определена с одобрения подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на туристически комплекс „Беклемето“, в
местността Беклемето на землище с. Балканец
и с. Бели Осъм.
4304

Председател: А. Балев

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 568
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за техническата инфраструктура в землищата на с. Цар
Самуил – с. Нова Черна – с. Старо село – гр.
Тутракан, община Тутракан, област Силистра, към
обект „Подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на „Елит сат“ – АД.
4309

Председател: Л. Боевски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 145
от 14 май 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ за местност Боаза в землището
на с. Водица, община Попово, област Търговище.
Планът е изложен в дирекция ТСУЕ, стая
№ 308, в сградата на Община Попово.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Търговище пред Административен съд – Търговище, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
4379

Областен управител: М. Стайков

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 509
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява проекти за подробен
устройствен план – парцеларни планове за:
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1. Трасе за ел. кабел от ЖР № 25 до ПИ 013115
по КВС на землище с. Дражево.
2. Трасе за ел. кабел СН от ЖР № 97 до ПИ
016034 по КВС на землище с. Веселиново.
3. Трасе за оптична кабелна линия „093-08/
ТШ1 – 09“ на землище с. Търнава.
4381

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА С. КИРКОВО, ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 390
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 240 от 17.ІV.2009 г. и
Решение № 282 от протокол № 29 от 17.VІІ.2009 г.
Общинският съвет – с. Кирково, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка за продажба на 1142 акции, представляващи 100 % от капитала на „Банлар“ – ЕАД, с.
Подкова, община Кирково, в размер 255 287 лв.
2. Приема и утвърж дава конкурсната документация, информационния меморандум и
проектодоговора за продажба на акциите по т. 1.
3. Дава съгласие за продажба на 1142 акции,
представляващи 100 % от капитала на „Банлар“ – ЕАД, с. Подкова, община Кирково, чрез
публично оповестен конкурс на един етап при
следните условия:
3.1. Задължителни условия:
3.1.1. Офертна цена, която не може да бъде
по-ниска от минималната конкурсна цена, в
размер 255 287 лв.
3.1.2. Начин и срок на плащане – еднократно,
в левове към деня на сключване на договора за
продажба.
3.1.3. Бизнеспрограма за развитие на дружеството, включваща намерения за развитие на
дружеството за период 3 години, размер на инвестираните средства по години, по вид и срок
и погасителен план за изплащане размера на
задълженията на дружеството.
3.1.4. Поемане на задължение за запазване
предмета на дейност на дружеството за срок 3
години.
3.1.5. Поемане на задължение за запазване
на средносписъчния състав на персонала на
дружеството от 17 души към 30.ІХ.2009 г. за
срок 3 години.
3.1.6. Поемане на задължение за редовно погасяване и обслужване на всички задължения на
дружеството, възлизащи в размер 179 000 лв. по
баланс към 30.ІХ.2009 г., включително и размера
на задълженията към датата на подписване на
договора за приватизация.
3.1.7. Поемане на задължение за обезпечаване
размера на неустойката при неизпълнение на договорените инвестиции чрез сключване в полза
на продавача на договорна ипотека върху имот/и
на приватизираното дружество.
3.1.8. Поемане на задължение да не се извършват разпоредителни сделки с имоти на
приватизираното дружество в срок 3 години от
сключване на договора.
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3.1.9. Поемане на задължение да не се прехвърлят закупените акции на дружеството за срок
от 3 години от сключване на договора.
3.2. Общи условия:
3.2.1. Собствеността върху акциите се прехвърля на купувача към датата на подписване на
договора за приватизация чрез джиросване и
предаване на временно удостоверение за акциите.
3.2.2. В дружеството да не се допуска осъществяване на дейности, водещи до влошаване
на екологичното състояние в обектите на дружеството и около района на дружеството.
4. Конкурсната документация и информационният меморандум се закупуват от стая № 8 на
община Кирково в срок до 15 календарни дни от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Цената на конкурсната документация
и меморандума е 500 лв., която сума се заплаща
от кандидатите в касата на община Кирково.
Плащането се извършва преди получаване на
конкурсната документация и меморандума, като
представителят на съответния кандидат трябва да
представи документ за самоличност и документ
за актуално съдебно състояние на юридическото
лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване, изрично пълномощно.
5. Депозитът за участие в конкурса е 76 586 лв.,
който трябва да се внесе по сметка на община
Кирково, посочена в конкурсните документи, до
20 календарни дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
6. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения
по процедурата за провеждане на конкурса до
25 календарни дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
7. Офертите за участие в конкурса се подават
до 16 ч. в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ съгласно изискванията в конкурсната
документация.
8. Конкурсът ще се проведе на 31-вия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. В случай че денят е
почивен, конкурсът се провежда на следващия
работен ден.
9. Посещения и оглед на дружеството могат
да се извършват всеки работен ден до деня на
подаване на предложението след представяне на
документ за закупена конкурсна документация
и информационен меморандум и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от общинска администрация – Кирково.
10. Не се допускат до участие в конкурса: консорциуми, учредени под формата на граждански
дружества; лица, които са в ликвидация; лица,
които са обявени в несъстоятелност или са в
производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут.
11. Задължава кмета на общината да извърши
всички действия по организирането и провеждането на конкурса и да сключи договора за продажба
по т. 3 от решението. В договора да бъдат включени определените с решението задължителни и
общи условия за продажба на акциите.
4305

Председател: Ш. Сюлейманов
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ОБЩИНА С. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 345
от 23 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
§4, ал. 1, т. 2 ПЗРЗКИР във връзка с чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – с. Ценово, одобрява
подробен устройствен план – план за регулация
на с. Ценово (улична регулация от осова точка
1 до осова точка 315, квартали с дворищна регулация от № 1 до № 79) и допълва кадастралния
план на с. Ценово с ПИ от № 926 до № 993 и от
№ 9578 до № 9581.
Председател: П. Ангелов
4357
87. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 95/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Ирен Стоянова Ангелова – адвокат
от Адвокатска колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
4358
89. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 45/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Варна, Христина Вескова
Недкова – адвокат от Адвокатска колегия – Вар
на, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
4359
89а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д. д. № 43/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Таня
Маринова Илиева – адвокат от Адвокатска колегия – Варна, се лишава от права да упражнява
адвокатска професия за срок 8 месеца.
4360
219. – Териториална дирекция на НАП – София, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с
чл. 253 ДОПК, с постановление № 53-03-219/21
от 30.IV.2010 г. възлага на купувача „Глобал метал“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 131274737, рег.
по ф.д. № 7307/2004 на Софийския градски съд,
със седалище и адрес за кореспонденеция София,
бул. Витоша 75, ет. 1, ап. 3, представлявано от
Ивет Николаева Петрова, следния недвижим имот
в Златарица, област Велико Търново, местност
Сената: урегулиран поземлен имот 1000 кв.м, от
които 500 кв.м асфалтова площадка, съставляващ
парцел VI по плата на гр. Златарица, м. Сената,
заедно с построения в имота сглобяем склад
от метална конструкция с ограждащи стени,
изпълнени от цяла тухла, и покрив от рифелова
ламарина с площ, констатирана на място по
време на описа, от 432 кв. м, а съгласно нотариален акт № 8 от 30.I.2003 г. – от 360 кв. м, при
граници: от три страни – парцел V и път, за 19
700 лв. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението. Нотариална форма
не е необходима. Купувачът е длъжен да поиска
вписване на постановлението за възлагане на
недвижимия имот от съдията по вписване чрез
службата по вписванията по местонахождението
на имота.
4284
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6. – Териториална дирекция на НАП – София,
на основание чл. 253 и чл. 239, ал. 4 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 15729/2003/177237 от 14.V.2010 г./20-00-2606 Н 12
от 14.V.2010 г. възлага на Нончо Лилов Боримечков, с адрес София, ул. Суходолска 2, бл. 42, вх.
Б, ет. 1, ап. 8, следния недвижим имот: недвижим
имот № 000535 по картата на възстановената
собственост по парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Гайтанево, община
Горна Малина, Софийска област, с площ 4620,
прилежаща към обект „Свинарник“ в стопанския
двор на бившето ТКЗС, извън урбанизираната
територия (строителните граници) на населеното
място при граници и съседи по скица от КВС:
имот № 081004 – пасище, мера на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 081003 – ливада на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 000548 – полски път на община
Горна Малина, имот № 000541 – стопански двор
на ДПФ – МЗГ, имот № 000536 – стопански двор
на ДПФ – МЗГ, имот № 081006 – ливада на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ в с. Гайтанево, община Горна
Малина, Софийска област. Недвижимата вещ е
възложена на купувача за сумата 11 000 лв.
4394
500. – 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 съоръжение
за подземни води, предназначени за напояване и
други цели. Съоръжението – тръбен кладенец, ще
бъде изградено в неогенския водоносен хоризонт,
водно тяло BG2G000000N044 – карстово-порови
води в Североизточна и Средна Добруджа, в
ПИ № 83017.504.604, гр. Шабла, област Добрич,
ЕК АТТЕ 83017, при географски координати:
N – 43° 32' 18.8'' и Е – 28° 32' 05.8'', геодезични
координати, 1970 г.: Х 4821768.73; Y 624013.35 и
надморска височина 25,5 м. Проектни параметри
на използването: Дълбочина: 35 м. Кондукторна
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 324 мм в
интервала от 0.0 м до 10 м и задтръбна циментация
в интервала от 10.0 м до повърхността. Експлоатационна част: от метални тръби с диаметър
∅ 146 мм в интервала от 0.0 м до 34.0 м, утайник
в интервала 34 – 35 м и гравийна засипка от 35
м до повърхността. Водоприемна част (филтри):
метални филтри с диаметър ∅ 146 мм в интервала
22,5 – 34 м. Проектен средноденонощен дебит
на водочерпене – 2,7 л/сек. Проектен максимален дебит на водочерпене – 2,7 л/сек. Проектно
максимално допустимо понижение на водното
ниво – 1,5 м. Дейности за проучване на подземните води: изучаване на литоложкия строеж,
структурата и филтрационните характеристики
на водоносния хоризонт, химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: описание на преминатите разновидности по време на сондажните дейности;
опитно водочерпене за определяне параметрите
на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с
проектния дебит и на 3 степени; вземане в края
на опитното водочерпене и анализ на водна
проба в акредитирана лаборатория за оценка
актуалния химичен състав на подземните води по
всички показатели съгласно приложение №1 на
Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване
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на подземните води. Не се разрешава ползване
на черпената вода за самостоятелно питейнобитово водоснабдяване. Писмени възражения и
предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
4427
868. – 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 съоръжение
за подземни води, предназначени за напояване.
Съоръжениет о – ша х т ов к ла денец, ще бъде
изградено в кватернерния водоносен хоризонт,
подземно водно тяло BG1G0000Qal052 – порови
води в кватернера – р. Суха, в имот № 041067, м.
Турлаковите кладенчета, с. Котленци, област Добрич, ЕКАТТЕ 39061, при географски координати:
N – 43° 33' 12.9'' и Е – 27° 52' 51.9'', геодезични
координати, 1970 г.: Х 4725633.93; Y 9639562.08 и
надморска височина 218 м. Проектни параметри
на използването: Дълбочина: 10 м. Експлоатационна част: от бетонови пръстени с диаметър ∅
0,9 м в интервала от 0,0 м до 10 м и чакълеста
засипка от 10 м до повърхността. Водоприемна
част (филтри): перфорирани бетонови пръстени с
диаметър ∅ 0,9 м в интервала 3 – 10 м. Проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 0,6 л/
сек. Проектен максимален дебит на водочерпене – 1,0 л/сек. Проектно максимално допустимо
понижение на водното ниво – 1,9 м. Дейности
за проучване на подземните води: изучаване на
литоложкия строеж, структурата и филтрационните характеристики на водоносния хоризонт,
химичния състав и физико-химичните свойства
на подземните води. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръжението: описание на преминатите разновидности по време на
сондажните дейности; опитно водочерпене за
определяне параметрите на водоносния хоризонт;
хидравлични тестове с проектния дебит и на 3
степени; вземане в края на опитното водочерпене
и анализ на водна проба в акредитирана лаборатория за оценка актуалния химичен състав на
подземните води по всички показатели съгласно
приложение №1 на Наредба № 1 за проучване,
ползване и опазване на подземните води. Не се
разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
4428
560. – 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 „Овощник“ – № 51
от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона
за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – сондаж
№ К-3. 4. Мястото на използване на водите,
местността, административно-териториалната и
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териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕК АТТЕ): плувен басейн в СОУ
„Екзарх Антим І“ в поземлен имот с пл. № 1234 в
кв. 214 по плана на Казанлък, община Казанлък,
област Стара Загора, ЕКАТТЕ 53179. 5. Проектните параметри на водовземането: а) количество
на водите: разрешен дебит: 0,23 л/сек; разрешен
годишен воден обем: 7253,2 м 3 годишно; б) експлоатационното водно ниво в сондаж № К-3 да
не се снижава под кота +339,96 м. 6. Условията,
при които би могло да се предостави правото
за използване на водите: Водоползвателят: 6.1.
Да упражни правото на водовземане от сондаж
№ К-3 в обекта на водоснабдяване не по-късно
от 1 г. от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и
годишен воден обем. 6.2. Да ползва минерална
вода от сондаж № К-3 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 сондаж № К-3
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 обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
4429
51. – 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 отдих и за
други цели. 2. Находище на минерална вода,
от което се предвижда водовземането – район
„Североизточна България“ – подземни води от
малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С – област Варна, област
Добрич, област Шумен – № 100 от приложение
№ 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите, участък
к. к. Св. св. Константин и Елена. 3. Системите
или съоръженията, чрез които ще се реализира
водовземането – сондаж № Р-83х. 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 (ЕКАТТЕ):
„Хотелски комплекс“ в ПИ № 10 по действащия
план на к. к. Св. св. Константин и Елена – Варна, ЕКАТТЕ 10135. 5. Проектните параметри
на водовземането: а) количество на водите: разрешен дебит: 3,20 l/s, от който 1,9 l/s за отдих и
1,3 l/s за други цели; разрешен годишен воден
обем: 100 915,2 м 3 годишно, от който 59 918,4 м 3
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годишно за отдих и 40 996,8 м 3 годишно за други
цели; б) понижение на водното ниво: максимално допустимо експлоатационно понижение на
водното ниво в сондажа Sмакс.доп.=22,5 м (3,35
м под устието на сондажа – кота +5,30 м). 6.
Условията, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите: Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото на водовземане
от сондаж № Р-83х 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 сондаж № Р-83х
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 сондаж № Р-83х 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 обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
4430
4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 154, ал. 5 от Закона за
устройство на територията обявява, че е издал
Заповед № РС-21 от 4.V.2010 г. за допълване на
разрешение за строеж № РС-12 от 15.VІ.2007 г. на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, със забележка за обект:
„Хранилище за сухо съхраняване на отработено
ядрено гориво – І етап“ – разширение на обема на
халето за съхранение на контейнери с отработено
ядрено гориво. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
4333
13. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за доцент по
05.02.06 статистика и демография със срок 3 месеца
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, офис „Докторантура
и научни съвети“, тел. 66-362.
4361
5. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
01.05.01 теоретична химия; доцент по 01.01.10
теория на вероятностите и математическа статистика – двата със срок 3 месеца; асистенти по:
05.04.02 българска литература (българска литература от Освобождението до наши дни) – един
със срок 2 месеца; 05.03.03 средновековна обща
история – един; 05.01.06 естетика – един, със
срок 1 месец; 01.06.16 физиология на растенията – един (по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ) със срок 1
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месец; научни сътрудници по: 05.03.06 история
на България – един; 05.08.04 изкуствознание и
изобразителни изкуства (средновековно българско изкуство) – един, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
4323
13. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за: професор по 05.11.01 социология (социология на пазара
на труда) – един; доцент по 05.02.07 счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност) – един, двата със
срок 3 месеца; асистенти по: 05.02.05 финанси,
парично обращение, кредит и застраховка (парична
теория и парична политика – първо ниво) – един;
05.02.05 финанси, парично обращение, кредит
и застраховка (основи на финансите) – двама;
05.02.18 икономика и управление (аграрна икономика) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – сектор
„Научни съвети и конкурси“ при УНСС, кабинет
2038, тел. 02/81-95-390.
4285
393. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
професор по 01.07.09 хидрогеология (опазване
на подземните води) – един, със срок 3 месеца;
доцент по 01.07.07 палеонтология и стратиграфия
(исторична геология и фациален анализ) – един,
със срок 3 месеца; асистент по: 02.08.11 техника
и технология на сондирането – един, със срок
2 месеца от обнародването им в „Държавен
вестник“. Документи – МГУ „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, сектор „СДК“, сграда КЦОК,
ет. 2, стая 4, тел. 80-60-209.
4431
65. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: доценти по:
02.11.07 технология на алкохолните и безалкохолните напитки (технологично обзавеждане на пивоварната и безалкохолната промишленост) – един;
02.04.10 електромеханика (електрически машини и
апарати) – един; 02.11.17 технология на продуктите
за обществено хранене – един; 02.11.02 технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия
(технология на сладкарските изделия) – един;
02.11.11 технология на биологично активните
вещества (хигиена на храненето и безопасност
на храните) – един, със срок 3 месеца; асистенти
по: 02.21.03 системно програмиране (паралелно
програмиране) – един; 02.11.17 технология на продуктите за обществено хранене – двама, със срок
1 месец от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Пловдив,
бул. Марица 26, тел. 64-30-31.
4332
168. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ при
БАН – София, обявява конкурси за старши научни
сътрудници ІІ ст. по: 01.06.23 имунология – един;
04.02.01 развъждане на с.с. животни, биология и
биотехнология на размножаването – един, със
срок 2 месеца; научен сътрудник по 01.06.23
имунология със срок 1 месец от обнародването в
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„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, п.к. 1113, София, бул. Цариградско
шосе 73, тел. 872 00 18.
4432
195. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН обявява
конкурси за старши научен сътрудник ІІ ст. по
01.06.04 молекулярна биология за нуждите на
секция „Молекулярна биология на клетъчния
цикъл“ със срок за подаване на документите 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на Института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21,
ет. 4; тел. 872-80-50.
4433
264. – Институтът по физиология на растенията „М. Попов“ – БАН, София, обявява конкурси за
двама старши научни сътрудници I ст. по 01.06.16
физиология на растенията със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в
канцеларията на института, тел. 872-84-80.
4331
24. – Националният археологически институт
с музей при БАН – София, обявява конкурс за
ст.н.с. ІІ степен по шифър 05.03.12 (антична археология) за нуждите на Археологическия музей в
гр. Хисаря със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Подаване на документи – в
канцеларията на Археологически музей, Хисаря,
ул. Ал. Стамболийски 8, тел. 0337 6 20 68.
4290
93. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурси за двама старши научни
сътрудници ІІ ст. по 03.01.40 ортопедия и травматология: към ІІІ травматологична клиника към
Секцията по ортопедична травматология – един,
и към Отделението по хирургия на ръката, реплантиране и микрохирургия към Секцията по
ортопедична травматология – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – бул. Тотлебен 21, тел. 915-44-00, д-р
Карабелова.
4434
440. – Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ“ – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст.
(доцент) по 03.01.38 анестезиология и реанимация
за нуждите на ОАИЛ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – при научния секретар, бул. Княгиня
Мария-Луиза 104, тел. 932-30-17 и GMS 0878 91
22 94.
4395
234 . – „Спец и а л изи ра н а б о л н и ц а з а а ктивно лечение на сърдечно-съдови заболявания – УНКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс
за научен сътрудник по 03.01.49 сърдечносъдова
хирургия за нуждите на Клиниката по съдова
хирургия и ангиология със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Сектор „Човешки ресурси“ на болницата, София, ул. Коньовица 65, тел. 92 11 234.
4288
5. – Институтът по рибни ресурси – Варна,
обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.11
хидробиология със срок за подаване на доку-
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ментите 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в института, Вар
на, бул. Приморски 4, п.к. 72, тел. 052/63-20-66.
4286
24. – Институтът по земеделие – Карнобат,
обявява конкурси за научни сътрудници по: 04.01.05
селекция и семепроизводство на културните
растения – един; 04.01.01 общо земеделие – един;
04.02.04 хранене на селскостопанските животни – един, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За повече информация и подаване на документи – Института по земеделие, Карнобат 8400,
ул. Индустриална 1, тел. 0559/22731, 0559/25847,
e-mail: iz_karnobat@mail.bg.
4289
48. – Инстит у т ът по пам у ка и твърдата
пшеница – Чирпан, обявява конкурси за научни
сътрудници по: 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения – един; 04.01.14
растениевъдство – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в института, Чирпан, тел./факс:
0416/931-33; тел. 0416/962-98.
4287
89. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през м. април 2010 г. са продадени следните общински обекти: 1. Помещение № 1 към
трафопост, ж. к. Дружба 1, до бл. 83, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
продадено чрез публичен търг с явно наддаване
на Георги Андреев Геренски за 3500 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 2. Помещение
(бивша аптека № 72), ж. к. Захарна фабрика, бл.
55, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Илинден“, продадено чрез публичен търг
с явно наддаване на Румен Георгиев Миронов, за
63 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. Магазин № 1, ж. к. Зона Б-18, бл. 14, обособена част от „Софинвест“ – ЕООД, продадено
чрез публичен търг с явно наддаване на Елена
Костова Мангърова, за 70 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4344
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за трасе на Отвеждащ канал
за повърхностни води от площадката в м. Мало
ливаде, с. Горни Богров, до р. Янещица, подобект
към обект „Интегрирана система от съоръжения
за третиране на битови отпадъци на Столична
община, м. Хан Богров, в землището на с. Горни Богров, ЕКАТТЕ 16448, между път III клас
София – Елин Пелин и напоителен канал, на
север от масиви 134, 135 и 150, който е изложен
в район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
4324
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56. – 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 заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до кмета на общината
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4281
55. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – план за застрояване за ПИ № 021-11,
м. Елията, землище на гр. Велико Търново, и
план-схеми за В и К и електрификация към ПУП
с цел промяна предназначението на земята за
производствено-складова база, който се намира
в стая 519 на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4316
57. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе за газопровод до ПИ № 103001 – землище
с. Леденик, община Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4362
88. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 4, ал. 1, т. 2 ПЗРЗКИР
съобщава, че е изработено попълване на част от
кадастралния план на Велинград, кв. Буков дол,
включващ кв. 442, 443, 444 и 445. Плановете се
намират в стая № 2 (отдел „КРЗП“) на Община
Велинград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения по плановете в едномесечен срок от
обнародването на обявата пред кмета на общината.
4318
6. – Община Велинград съобщава на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 4, ал. 1, т. 2
ПЗРЗКИР, че е изработено попълване на част от
кадастралния план на Велинград, кв. Асфалтова
база, включващ кв.155, 197, 327, 402, 403, 404 и
405. Плановете се намират в стая № 2 (отдел
„КРЗП“) на Община Велинград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по плановете
в едномесечен сорк от обнародване на обявата
пред кмета на общината.
4319
82. – Община Видин чрез местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ на основание чл. 6, ал. 2
от правилника обявява, че списъкът на правоимащите по смисъла на чл. 5 от ППЗУПГМСЖВ е
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изложен в сградата на Община Видин, ет. 7, стая
8. Списъкът подлежи на обжалване по реда на
АПК пред кмета на общината в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“.
4300
76. – Община Елхово на основание чл. 6,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона
за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове съобщава
на заинтересуваните граждани, че списъкът на
определените от тях като правоимащи с многогодишни жилищноспестовни влогове по протокол
от 28.IV.2010 г. на местната общинска комисия
е изложен на информационното табло пред
общината. Списъкът подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
4382
10. – Община Етрополе на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ уведомява правоимащите
вложители, че списъкът за 2010 г. по чл. 5, ал. 1
от правилника е изложен на информационното
табло на първия етаж във фоайето на общинска
администрация, гр. Етрополе. На основание чл. 6,
ал. 3 от правилника списък подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на община Етрополе.
4383
29. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план на линеен обект кабелна линия за
присъединяване на два ветрогенератора, намиращи се в ПИ 03318.30.179 и ПИ 03318.30.181 с линия
на далекопровод в ПИ 03318.23.141 – землище с.
Белгун, по следното трасе: ПИ 03318.23.141, ПИ
03318.29.112, ПИ 03318.31.113, ПИ 03318.31.106, ПИ
03318.30.170, ПИ 03318.30.181, ПИ 03318.30.179 – землище с. Белгун, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при Община
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
се запознаят със същия и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация Каварна.
4384
8. – Община Казанлък на основание чл. 130
ЗУТ във връзка с чл. 48 ГПК съобщава на наследниците на Юсеин Смаилов Чаушев: Юсние
Османова Кефалиева, Ремзия Османова Кефалиева, Савет Юбеид Молла, Хамди Осман Тунджа,
Шерафет Осман Шекерджиолу, Гюньол Осман
Джуна, че е изработен подробен устройствен план
на поземлен имот 151007, местност Могилата,
землище с. Копринка, община Казанлък, с план
за застрояване на жилищна сграда с обслужващи
постройки. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните
лица в стая 11 на общината.
4469
11. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
за обект: „Кабелно захранване за нуждите на „Бяла
река 93“ – ООД, захранващо урегулиран поземлен
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имот 008085, местност Кантона, землище на гр.
Карлово, област Пловдив, преминаващ през поземлен имот № 95 – полски пътища, № 8017 – полски пътища, публична общинска собственост,
и поземлен имот № 008085 – бензинос танция,
собственост на „Бяла река – 93“ – ЕООД“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 205
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заитересуваните страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинската администрация Карлово.
4306
532. – 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 обект „Външно електрозахранване до поземлен имот № 269 в кв. 371г в землището на с.
Голяновци, преминаващо през поземлен имот
№ 000060 – път от четвърти клас“. 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“.
4307
212. – Общинската служба по земеделие – гр.
Кюстендил, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за обезщетяване със
земеделски земи в община Кюстендил, област
Кюстендил, че изготвеният план за обезщетяване на територията на общината е изложен за
разглеждане в Общинската служба по земеделие
и не подлежи на обжалване.
4314
10. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларен
план за промяна предназначението на поземлени
имоти от КВС на землищата на с. Старо село,
община Мездра, и с. Струпец, община Роман, за
изграждане на МВЕЦ „Струпец“ с възложител
„Искър 3“ – ЕООД. Предвидените по ПУП – ПРЗ
и ПП, имоти за промяна на предназначението,
намиращи се в землището на с. Старо село, община Мездра, са, както следва: 000046, 525024,
532001, 536006, 538002, 538003, 538004, 539001 и
539002. Проектът се намира в Общинската администрация Мездра, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения и предложения по
проекта до Общинската администрация Мездра.
4301
6. – Община Оряхово чрез местната комисия
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ уведомява притежателите на жилищноспестовни влогове в ДСК – Оряхово, и ДСК – Мизия, че в общината е обявен
проектосписък на правоимащите вложители по
чл. 7 ППЗУПГМЖСВ за 2009 г. Списъкът под-
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лежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от съобщението в „Държавен вестник“ пред
кмета на общината.
4299
21. – Община Роман, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване за промяна на предназначението на
земеделски земи за изграждане на МВЕЦ „Струпец“ в имоти: ПИ 0001225, 000707, 002001, 002002,
002005, 002006 по КВС за землище на с. Струпец,
които са изложени в сградата на общинската
администрация, стая 223. 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.
4308
7. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на електропровод високо напрежение 20 kV за
захранване на МТП 20/0,4 kV за обект: „Фотоволтаична централа“ в имот № 041034 и 041012
в местността Джигурско, землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоеврад,
минаващ по полски пътища № 043015 в местността Галов брест и № 000318, пасище, мера с
№ 000385, местността Джигурско, землището на
с. Джигурово, улици в регулацията на с. Ладарево – публична общинска собственост, УПИ II в
кв. 2 по плана на с. Ладарево частна общинска
собственост и частен имот № 021024 в местността
Банярски път, землището на с. Ладарево, който
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 3.
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.
4435
5. – Община Смолян на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУ ПГМЖСВ съобщава, че списъците на
еднократно тиражираните жилищноспестовни
влогове, изготвени от ДСК – Смолян, са изложени
на видно място в Община Смолян. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъците могат да
се обжалват в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4364
75. – Община Средец, област Бу ргас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ е изработен ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Лот 2.4 път ІІ-53 Ямбол – Средец“, участък:
границата ОПУ Ямбол / ОПУ Бургас – Средец
от км 184+727,74 до км 214+544,95. Трасето на
посочения обект минава през следните имоти по
КВС на гр. Средец: 000071 – р. Средецка – водно
течение; 000344 – пасище; 000889 – р. Средецка – предпазна дига; 042201 – нива на наследници Георги Петров Генчев; 000893 – пасище;
89200 – път от републиканската пътна мрежа;
000032 – мера и имоти в регулацията на гр.
Средец; 050196500 – улица; 0154050100 – озе-
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лен я ва не; 0154 050102 – сг ра да – т раф опо с т;
01 54 0 5010 3 – с г р а д а ; 01 54 0 5010 0 – о з е лен яване; 01550 0 010 0 – парк; 050196540 0 – улица;
01540501008 – озеленяване; 01540501200 – водно
течение. Проектът е изложен в сградата на
Общинската администрация – гр. Средец. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинската администрация – гр. Средец.
4365
4. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за ПИ № 085001 – местност Кръста, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението на
земеделската земя и отреждането на новообразувания УПИ „За вятърен генератор“ със ситуирано
свободно застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4385
4а. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 083010 – местност Чобанов дол,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За
инфраструктура“, схема за електрификация и
комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4386
4б. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 123009 – местност Бялата
чешма, землище с. Терзийско, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4387
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4в. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 056001 – местност Моста,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За
инфраструктура“, схема за електрификация и
комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4388
4г. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 083004 – местност Чобанов дол,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За
инфраструктура“, схема за електрификация и
комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4389
4д. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 120006 – местност Чобан
могила, землище с. Терзийско, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване
и „За инфраструктура“, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4390
4е. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 120017 – местност Чобан могила,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За
инфраструктура“, схема за електрификация и
комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
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на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4391
864. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Оптичен кабел – „Мобилтел“ – ЕАД, с местоположение в землищата на
с. Копривлен, с. Лялево, с. Илинден, с. Лъки, с.
Гайтаниново, с. Нова Ловча и с. Парил, община
Хаджидимово. Проектът е изложен в отдел „Устройство на територията и строителство“, стая
№ 301 при Община Хаджидимово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по представения проект, отправени до отдел „Устройство
на територията и строителство“ на общината.
4436
2. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проекти за подробни устройствени
планове – ПЗ (план за застрояване) за разполагане
на фотоволтаична електроцентрала в имот 034017
по КВС на с. Димитриево, община Чирпан, и
ПП (парцеларен план) за подземен кабел 20 kV
за присъединяване на фотоволтаичната централа
в имот 034017 към електроразпределителната
мрежа, м. Димирджи бунар в землището на
с. Димитриево, община Чирпан. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проектите до общинската администрация. Проектите са изложени
в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4.
4303
51. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на подземен
електропровод – Външно кабелно ел. захранване
за табло тип „ТЕПО“ пред ПИ № 83017.505.63:
Базова станция „Глобул“ 4170 в ПИ № 83017.49.4
по кадастралната карта на гр. Шабла, засягащ
следното трасе: поземлен имот № 83017.104.169,
83017.49.51, 83017.505.46 в землище гр. Шабла,
община Шабла, с възложител „Космо България
Мобайл“ – ЕООД, София, който се намира в
сградата на Общинска администрация, гр. Шабла,
стаи 104 и 105. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Общинската администрация, гр. Шабла.
4392
45. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – подземен електропровод, захранващ сондажен кладенец в ПИ
83017.18.27 – землището на гр. Шабла, община
Шабла, засягащ следното трасе поземлени имоти:
№ 83017.18.13, 83017.18.8, 83017.18.27, който се на-
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мира в Общинската администрация Шабла, стаи
104, 105. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската
администрация Шабла.
4393
31. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че са изработени проекти за:
1. подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на поземен имот
с идентификатор по кадастралната карта на Ямбол 87374.35.981, м. Манаф чаир, във връзка със
смяна предназначението на поземления имот
от земеделска земя в урбанизирана територия
за изг ра ж дането на обек т „Пречиствателна
станция за отпадъчни води“, Ямбол, с хигиенно-защитна зона от 400 м, с която се засягат
имоти, попадащи в кадастрални райони 34, 35,
37 и 38 в землището на Ямбол, както и имоти
в землището на с. Кукорево, община „Тунджа“,
област Ямбол; 2. подробни устройствени планове
(ПУП) – парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на обект
„Пречиствателна станция за отпадъчни води“,
Ямбол, в ПИ 87374.35.981 по кадастралната карта
на Ямбол, м. Манаф чаир: ПУП – парцеларен
план за водоснабд яване; П У П – парцеларен
план за транспортно-комуникационната мрежа;
ПУП – парцеларен план за електрификация;
ПУП – парцеларен план на довеждащ колектор;
ПУП – парцеларен план на дъждопреливник;
ПУП – парцеларен план на заустващ колектор
след ПСОВ. Проектите за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) и ПУП – парцеларни планове, са изложени
за разглеждане в сградата на община Ямбол, стая
339. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4302
49. – Община Лесичово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, изменение на дворищна регулация в обхват на УПИ Х – за търговия,
ІХ – за училище, Х – производство, търговия
и услуги, и УПИ ІІ164 в кв. 22 и УПИ І170,
УПИ IX170, УПИ ІІ187 и УПИ VІІІ169 в кв. 36
по плана на с. Динката, община Лесичово. Проектът се намира в сградата на община Лесичово,
дирекция „Специализирана 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 Общинска администрация Лесичово.
4363

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от Борис Кръстев Шалев от София срещу
Решение № 121 от 12.ІІІ.2010 г. на Министерския
съвет за приемане на план за управление на
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природен парк „Рилски манастир“ (ДВ, бр. 23 от
2010 г.), по което е образувано адм.д. № 5694/2010
по описа на Върховния административен съд.
4372
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Националното българско дружество по естетична
хирургия и естетична медицина, София, на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването, издадена от
Министерството на здравеопазването, по което
е образувано адм. д. № 4945/2010 по описа на
Върховния административен съд.
4373
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от А дминистративно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от „ЮСВ“ – ООД, София, с която се оспорва Инструкция за критериите и правилата за
прилагането им при вписвания в регистрите на
информационните обекти и електронните услуги, в частта є относно чл. 3, т. 1 и 2 от Общите
приложения в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, по което
е образувано адм. д. № 6339/2010 по описа на
Върховния административен съд.
4402
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Благоевград на
чл. 21, ал. 8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Симитли, изменена с
Решение № 511 по протокол № 40 от 14.ІV.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Симитли, потвърдена
с Решение № 519 по протокол № 41 от 3.V.2010 г.
на ОбС – гр. Симитли, по което е образувано
адм. дело № 444/2010 по описа на Административния съд – Благоевград. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.VІ.2010 г. от 10 ч.
4470
Административният съд – Добрич, призовава
Атанас Христов Кондов с последен адрес Добрич,
ж. к. Дружба 15, вх. А, ет. 6, ап. 17, да се яви в
съда на 30.VІ.2010 г. в 13,30 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 6/2010, образувано по жалба,
оспорване на административен акт, подадена от
Александър Ангелов Ангелов и Татяна Ангелова
Ангелова. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес за призоваване, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
4400
Административният съд – София-град, съобщава, че има образувано адм.д. № 6883/2009 на
второ отделение, 24-ти състав, по жалба на Съби
Калчев Бонев от Чирпан срещу Заповед № 2010
от 2.XII.2008 г. на прдседателя на Държавната
агенция по горите. Делото е насрочено в открито
съдебно заседание на 28.VI.2010 г. от 14 ч.
4401
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че пред настоящия съд има образувано адм.д. № 8925/2009
на VI тричленен състав по жалби на Любомира
Александрова Колчева, Мартина Стефанова Попова, Николай Йорданов Белалов, Сдружение за
защита на район „Лозенец“ с председател Диана
Захариева, Гражданско сдружение „Белите брези“ с председател Боряна Шивачева, Сдружение
„Граждански комитет Спасение 2000“ с председател Весела Веселинова, Политическа партия
„Зелените“, Сдружение „Велоеволюция“ с председател Радостина Маринова, Софийско гражданско
сдружение „Щастливеца“, СНЦ „Екосдружение
Връбница – Надежда“ с председател Веселин
Димитров, СНЦ „Еко Мрамор“ с председател
Снежинка Цветанова, СНЦ „Екология Балша“ с
председател Надежда Иванова, СНЦ „Екология
Нови Искър“ с председател Дафинка Нешева
и Иван Митов Петров против Решение № 701
от 19.XI.2009 г. на Столичния общински съвет,
с което се изменя и допълва Правилникът за
организацията и дейността на СОС. В жалбите
е направено искане за спиране изпълнението
на обжалваното решение. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
18.VI.2010 г. от 10,30 ч.
4439
А дминистративният съд – София област,
съобщава, че на основание чл. 181 АПК е образувано адм. дело № 389/2010 по описа на съда със
страни: жалбоподател: Регионална дирекция по
горите – София, и ответник: кметът на Община
Ботевград, което е насрочено за разглеждане
на 22.VІІ.2010 г. от 14 ч. и по което предмет на
оспорване е Заповед № ОА-119 от 14.ІV.2010 г. на
кмета на Община Ботевград.
4471
Софийският градски съд, І гр. отделение, 3
състав, призовава Филип Петров Цеков с последен
известен адрес София, ж.к. Красно село, кв. Борово № 10, вх. А, да се яви в съда на 28.VІ.2010 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 1393/2007,
заведено от Стоян Иванов Александров. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
4371
Софийският градски съд, гр. отделение, II-Б
въззивен състав, призовава Атанас Николаев
Гегов с известен на съда адрес София, ул. Веслец 48, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 22.XI.2010 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 2394/2008, образувано по въззивна жалба от Съюза на българските художници срещу
постановено решение на СРС, 47 състав, по гр.д.
№ 000227/2002, образувано по искова молба от
Съюза на българските художници срещу Мария
Станоева Гегова по предявен иск с правно основание чл. 233, ал. 1 ЗЗД, относно следния имот:
търговски обект – павилион с площ 13 кв.м,
намиращ се в София, ул. Шипка 6, партер. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4476
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Варненският районен съд, VII състав, призовава Ханс Рудолф Кохер с последен известен адрес
София, район „Люлин“, ул. Гоце Делчев 59, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.Х.2010 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 2364/2008,
заведено от Ганка Михайлова Иванова, Васил
Иванов Гинев, Поема Василева Иванова и Марийка Василева Станева, по чл. 108 ЗС. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната за призоваването си, като в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4473
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Хасан Ердем, гражданин на Турция,
роден на 28.ІХ.1938 г. в гр. Истамбул капакль,
Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 11.VІІІ.2010 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 78/2010, заведено от Шукрия Салиева Ердем,
за иск по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4472
Разградският районен съд призовава Нами
Дженгиз, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 14.VII.2010 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 39/2010, заведено от Фатме Кадирова Ахмедова-Дженгиз, по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4474
Сливнишкият районен съд призовава Янка
Михайлова Господинова с последен адрес с. Лозенец, област Ямбол, ул. Цар Освободител 35, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.VI.2010 г.
в 11,30 ч. като ответница по гр.д. № 378/2009,
заведено от Иван Бориславов Иванов и Надежда
Бориславова Иванова със съгласието на техния
баща Борислав Иванов Стоянов за увеличение
на издръжка. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
4438
Софийският районен съд, ГО, 76 състав, призовава Валери Райков Николов с последен адрес
София, ул. Тунджа 50, вх. А, ет. 2, ап. 4, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.2010 г.
в 10 ч. като ответник по гр. д. № 6148/2008, заведено от „Кредибул“ – АД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4437
Софийският районен съд, III гр. отделение,
89 състав, призовава Патрисиа Роса Кандиа
Вилчес, без постоянен и настоящ адрес в България, да се яви в съда на 14.VII.2010 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр.д. № 3199/2010, заведено от
Атанас Маринов Чикендов от София, по чл. 49
СК. Ответницата да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4475
Софийският градски съд, І гр. отделение, 13
състав, на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр.д. № 3716/2010,
гр. отделение, 13 състав, въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
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срещу Светослав Методиев Кулинов с постоянен
и настоящ адрес гр. Божурище, Софийска област,
ул. Неофит Рилски 10, и „Ани 2008“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Божурище,
Софийска област, ул. Неофит Рилски 10, чрез
управителя Светослав Методиев Кулинов, което
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 7.Х.2010 г. от 11 ч. Дава двумесечен срок от
датата на обнародване на заинтересованите лица
да предявят претенции върху имуществото, притежавано от Светослав Методиев Кулинов и „Ани
2008“ – ЕООД, описано, както следва:
От Светослав Методиев Кулинов: Апартамент
№ Г2 (64,55 кв.м) със складово помещение (2,22
кв.м) заедно с 5,354 % ид.ч. от общите части
на секция „Г“ на сградата и заедно с 0,453 %
ид.ч. от правото на ст роеж върх у м ястото,
върху което е построена сградата, в София,
ж.к. Люлин. Пазарната стойност на имота към
м.11.2009 г. – 75 750 лв.; мотоциклет марка „Сузуки“, модел „ГСХ – Р 1000“, рег. № КН 4967 А, рама
№ JS1GT77A772102644, двигател № Т715106069,
собственост на Светослав Методиев Кулинов, с
цена към м. VІІ.2009 г. – 1400 лв.; 500 дружествени дяла от капитала на „Ани 2008“ – ЕООД,
ЕИК 200406191, със седалище гр. Божурище,
ул. Неофит Рилски 10, в размер 5000 лв.; преведени парични средства по срочен депозит в
евро № 16206784 в „Банка ДСК“ – АД, филиал
„Божурище“, от Лидия Кулинова Спасова в общ
размер 110 000 евро (в левова равностойност
215 141,30 лв.) на 24.ІХ.2008 г.; начислената лихва
за периода м. ІХ. – м. Х.2008 г. по срочен депозит
в евро № 16209723 в „Банка ДСК“ АД, филиал
„Божурище“, с титуляр Светослав Методиев
Кулинов – 165,67 евро (в левова равностойност
324,02 лв.); преведени парични средства по разплащателна сметка в евро № 16203869 в „Банка
ДСК“ – АД, филиал „Божурище“, от Лидия Кулинова Спасова в общ размер 39 468,59 евро (в левова
равностойност 77 193,85 лв.) на 10.ХІ.2008 г.; внесени парични средства по разплащателна сметка
в евро № 16203869 в „Банка ДСК“ – АД, филиал
„Божурище“, от Светослав Методиев Кулинов в
общ размер 21 369,61 евро (в левова равностойност
41 795,32 лв.) през 2008 г. и 2009 г.; налични парични средства по разплащателна сметка в евро
на Светослав Методиев Кулинов с № 16203869 в
„Банка ДСК“ – АД, филиал „Божурище“, в общ
размер 72 715,34 евро (в левова равностойност
142 218,84 лв.) – наличност към 25.ІІІ.2010 г.;
внесени парични средства по разплащателна
сметка в евро № 16491497 в „Банка ДСК“ – АД,
филиал „Божурище“, от Светослав Методиев
Кулинов в общ размер 30 643,51 евро (в левова
равностойност 59 933,50 лв.) на 2.ХІІ.2008 г.;
начислената лихва за периода м. ХІІ.2008 г. – м.
ІІ.2009 г. по срочен депозит в евро № 16491497
в „Банка ДСК“ – АД, филиал „Божурище“, с
титуляр Светослав Методиев Кулинов – 245,63
евро (в левова равностойност 480,41 лв.); нач ис лената л и х ва за периода м. І І.20 09 г. –
м. V.2009 г. по срочен депозит в евро № 16719585
в „Банка ДСК“ – АД, филиал „Божурище“, с
титуляр Светослав Методиев Кулинов – 432,45
евро (в левова равностойност 845,80 лв.); внесени парични средства по срочен депозит в
евро № 16888271 в „Банка ДСК“ – АД, филиал
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„Божурище“, от Светослав Методиев Кулинов в
общ размер 20 000 евро (в левова равностойност
39 116,60 лв.) на 18.ІІІ.2009 г.; начислената лихва
за периода м. ІІІ. – м. VІ.2009 г. по срочен депозит
в евро № 16888271 в „Банка ДСК“ – АД, филиал
„Божурище“, с титуляр Светослав Методиев Кулинов – 22,92 евро (в левова равностойност 44,83 лв.);
внесени парични средства по спестовна сметка
в евро № 17248018 в „Банка ДСК“ – АД, филиал
„Божурище“, от Светослав Методиев Кулинов в
общ размер 1496,17 евро (в левова равностойност
2926,25 лв.) на 24.ІХ.2009 г.; начислената лихва за
периода м. VІ. – м. ХІ.2009 г. по срочен депозит
в евро № 17248018 в „Банка ДСК“ – АД, филиал „Божурище“, с титуляр Светослав Методиев
Кулинов – 154,13 евро (в левова равностойност
301,45 лв.); внесени парични средства по срочен
депозит в левове № 16143301452006 в „Банка
ДСК“ – АД, филиал „Божурище“, от Светослав
Методиев Кулинов заедно с начислената лихва
за периода м. ІІ.2000 г. – м. ХІІ.2009 г. в общ
размер 24,48 лв.; внесени парични средства по
срочен депозит в левове № 16143301452014 в „Банка
ДСК“ – АД, филиал „Божурище“, от Светослав
Методиев Кулинов заедно с начислената лихва за
периода м. ХІ.1999 г. – м. ХІІ.2009 г. в общ размер 16,40 лв.; сумата 27 280 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на нива с площ 2790 кв.м, съставляваща имот
с № 124067 в м. Голяма кража в землището на
с. Чепинци, Столична община, район „Нови Искър“, продадена с НА № 118, т. 1, рег. № 10578,
дело № 117 от 31.ІІІ.2009 г., вписан като акт
№ 22, т. 31, вх. рег. № 11484 от 31.ІІІ.2009 г. на
СВ – София; сумата 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди 80“, рег. № СО
0878 МА, рама № WAUZZZ8CZPA013104, двигател № NG134290, с дата на първоначална регистрация/производство 19.І.1996 г., отчислен на
21.ІІІ.2006 г.; сумата 10 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген Голф“, рег.
№ СО 8488 АВ, рама № WVWZZZ1JZXW684456,
двигател № AGN188858, с дата на първоначална
регистрация/производство 27.ІV.2000 г., отчислен
на 25.ІХ.2008 г.; сумата 16 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „БМВ 320 Д“, рег. № СО
6633 АК, рама № WBAAS71030CH17254, двигател № 204D482509994, с дата на първоначална
регистрация/производство 18.ІІІ.2002 г, отчислен
на 23.І.2009 г.
От „Ани 2008“ – ЕООД, 50 000 лв., представля
ва щи парични средства, внесени от Светослав
Методиев Кулинов по разплащателна сметка в
левове № BG34UNCR70001510224371 в „УниКредит Булбанк“ – АД, клон „Божурище“, с титуляр
„Ани 2008“ – ЕООД.
4374
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 915/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Агромит
3“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
и управител Юлия Караатанасова и вписва като
такъв Златко Костов Казанджиев.
959
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХII.2007 г. по ф.д. № 5998/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лаура“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Щипско, община Вълчи дол, УПИ II-244 в кв. 30 по плана
на с. Щипско, и с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Саулюс
Лаурушонис, който го управлява и представлява.
960
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5759/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елкси“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 8, ап. 35, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
ремонтна и сервизна дейност, абонаментно обслужване, производство, продажба на стоки от
собствено производство, внос, износ, транспорт,
спедиция, строителство, строително-монтажни
работи, посреднически, консултантски, рекламни,
туристически услуги, търговско представителство
и посредничество, вътрешен и външен туризъм.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Валя Иванова Александрова, която
го управлява и представлява.
961
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5895/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Навитас“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка,
бл. 43, вх. Б, ет. 3, ап. 30, и с предмет на дейност:
придобиване, строеж, обзавеждане, управление,
отдаване под наем и продажба на недвижими
имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство, преработка и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
консултантска, инженерингова, маркетингова,
лизингова и информационна дейност и услуги,
транспортни услуги, спедиторска дейност, складова дейност, хотелиерство, ресторантьорство и
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туристическа дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Борис Янош
Желев, който го управлява и представлява.
962
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5918/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Джеси“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 230, вх. 5, ет. 4, ап. 13, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство, преработка и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
консултантска, инженерингова, маркетингова,
лизингова и информационна дейност и услуги,
строително предприемачество, рекламна, програмна, издателска, печатарска и импресарска
дейност, транспортни услуги, складова дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерство,
ресторантьорство и туристическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Галина Димитрова Атанасова и Явор Стефанов
Атанасов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
963
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5937/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Йор чойс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Прилеп 1, вх. 3,
ет. 3, ап. 43, и с предмет на дейност: търговска
дейност – внос-износ, хотелиерство и ресторантьорство, комисионна и лизингова дейност,
проектантска, строителна и строително-ремонтна
дейност, сделки с недвижими имоти, туристическа и туроператорска дейност, преводаческа
дейност, консултантска дейност и посредническа дейност при наемане на работна сила (след
лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Никола Лий Уилоби и Саша Уилоби
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
964
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5907/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Агенция Факторинг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Радко
Димитриев 7, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност:
факторинг, изкупуване на вземания, информационна и консултантска дейност, сделки с недвижими
имоти и с интелектуална собственост, управление
на дружества, административно-технически услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, външнотърговска дейност,
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Янко Николов Стоянов и Миглена Атанасова
Жечева и се управлява и представлява от Янко
Николов Стоянов.
965
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2155/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Агрогруп
77“ – ЕООД: заличава като седалище Варна; вписва ново седалище и адрес на управление – София,
ж.к. Люлин, бл. 606, вх. Е, ет. 1, ап. 110.
966
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5894/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Варна – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Генерал Скобелев 12, ет. 2, ап. 3, и с предмет
на дейност: промишлено и жилищно строителство, строително-ремонтни услуги, търговия и
посредничество с недвижими имоти, консултантска дейност, превоз на пътници в страната
и в чужбина (след разрешение), производство и
търговия в страната и в чужбина със строителни
материали, промишлени стоки и стоки за бита,
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни
сделки, производство, преработка, обработка,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция – растителна и животинска, промишлени и животински стоки, хотелиерство
(след лиценз), ресторантьорство (след лиценз),
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, счетоводни
и финансово-консултантски услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Виктор Георгиев Нейчев, който го управлява и
представлява.
686
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5751/2007 вписа за „Турист имобил“ – АД, във връзка с постановено
решение на Окръжния съд – Бургас, промяна на
седалището и адреса на управление от Бургас във
Варна, местност Траката, ул. Пета 2.
967
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5801/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фелица“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул.
Йордан Ноев 9, и с предмет на дейност: покупко-продажби на недвижими имоти – земи и/или
сгради, изграждане на нови или ремонт и реконструкция на сгради, търговско посредничество,
експлоатация и/или менажиране на жилищни,
административни, хотелски или производствени
имоти, вътрешна и външна търговия, транспорт,
туризъм и обществено хранене, консултантска
дейност, производство на стоки и услуги, всякакви дейности, незабранени от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
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на капитала Ирина Михайловна Мелникова и се
управлява и представлява от Георги Димитров
Стоянов.
968
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5717/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Шиваров“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Чаталджа 49, вх. А, ет. 4, ап. 30, и с предмет
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски
(след лиценз), ресторантьорство, туристически
(след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингови сделки, внос и износ на стоки, транспортни
услуги, превоз на товари и пътници в страната
и в чужбина, отдаване на автомобили под наем,
издателска и печатарска дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Евгений Николов Шиваров, който го управлява
и представлява.
969
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 5612/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Янинна“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Възраждане, бл. 68, вх. 1, ет. 9, ап. 44, и с
предмет на дейност: фризьорски, козметични
услуги, педикюр, балнеолечение, балнеология,
възстановяване, спа рехабилитация, рекреация,
преводачески услуги, възпитателна дейност (след
лиценз), търговска дейност в страната и в чужбина,
производство и покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина (след
лиценз), международен превоз (след лиценз), комисионна, спедиционна, складова, лицензионна
дейност, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност (след лиценз), хотелиерска,
туристическа, ресторантьорска дейност (след
лиценз), сделки с интелектуална собственост,
мениджмънт, маркетинг, консултинг, покупка,
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингова дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Наталия Анатолевна Тулупова и се управлява и
представлява от Янек Димитров Иванов.
970
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5607/2007 вписа в регистъ-
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ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джонсън“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 219, вх. 4, ет. 5, ап. 104,
и с предмет на дейност: товарен автомобилен
транспорт, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Илко Николов Илиев, който го
управлява и представлява.
971
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5914/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Алекс – 08“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Д-р Пискюлиев 1, ет. 3, стая 306, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, транспортна дейност – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, търговия с употребявани автомобили и авточасти, разкриване
на автоморги, автосалони и автомивки, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, спедиторска
дейност, рекламни, забавни и електронни игри,
търговско представителство и посредничество, комисионна и лизингова дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, управление на недвижими имоти, инвестиране, проектиране и строителство,
строително-ремонтна дейност, посредничество
при покупко-продажби на недвижими имоти,
консултантски услуги и други, свързани с промяна
предназначението на земеделски земи. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Камелия Андонова Хамуи, която го
управлява и представлява.
972
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5856/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ве – Ко 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Изгрев, бл. 39, ет. 1, ап. 9, и с предмет на дейност:
кораборемонтни услуги, авторемонтни услуги,
транспортни услуги, внос и износ в страната и
в чужбина, предприемаческа дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба на
едро и дребно в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Веселин Стефанов
Славчев, който го управлява и представлява.
973
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5821/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дру-
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жество с ограничена отговорност „Еко енерджи
007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Дубровник 4, и с предмет на дейност:
производство и продажба на електрическа енергия
от възобновяеми източници, внос и износ в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
транспорт, предприемаческа дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба на
едро и дребно в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Мирослав Симеонов
Панайотов, който го управлява и представлява.
974
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5957/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Танита
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, вх. Б, ап. 64,
и с предмет на дейност: сделки с интелектуална
собственост, счетоводни и консултантски услуги,
рекламна, информационна, програмна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем,
транспортна дейност, търговско представителство
и посредничество, търговия на едро и дребно,
внос-износ, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионна, спедиционна, складова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Татяна Ганчева Ганева,
която го управлява и представлява.
975
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5535/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Позитив импакт трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Константин Величков 57, и с предмет на дейност:
търговия и производство на екоиновационни стоки
и услуги с устойчив характер, покупка на стоки
от страната и от чужбина с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни и други услуги,
както и всички разрешени със закон дейности,
които допринасят за опазване здравето на хората, околната среда и природата. Дружеството е
с капитал 6000 лв., със съдружници Виктория
Здравкова Костова, Николай Георгиев Кючуков,
Александър Иванов Иванов и Здравко Парашкевов Костов и се управлява и представлява от
Здравко Парашкевов Костов.
976
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5754/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елдорадо 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 54, вх. 6, ап. 136, и с предмет
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на дейност: производство и покупка на стоки с
цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, спедиционна, комисионна,
складова и лизингова дейност, външнотърговска дейност, транспортна дейност, рекламна,
импресарска, програмна дейност, търговия с
петролни продукти и течни горива в страната и
в чужбина, производство, реализация и търговия
с всякаква селскостопанска продукция, семена
и торове в страната и в чужбина, производство
и търговия с видео- и звукозаписи, предоставяне на всякакви услуги за населението, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност (след лиценз). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Пламен Георгиев Николов, който го управлява
и представлява.
977
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5732/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нико байкс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
местност Евксиноград, ул. 14 № 17, и с предмет
на дейност: ремонт и продажба на велосипеди,
аксесоари и екипировка, внос и износ на велосипеди, аксесоари и екипировка, организиране
на спортни мероприятия, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговска дейност
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Николай
Красимиров Стамболийски, който го управлява
и представлява.
978
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5758/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вега 07“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Петко Стайнов 12,
вх. 9, ет. 5, ап. 7, и с предмет на дейност: проектиране, строителство, ремонт, покупко-продажба
и търговия със строителни материали, ремонт и
обзавеждане на съществуващи сгради, проектиране, изграждане и монтаж на В и К инсталации,
хидрофорни системи, локални отопления, парни
инсталации, противопожарни инсталации и електро- и климатични системи, дизайн и вътрешен
интериор, търговия и посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска дейност
в областта на строителството и търговията с
недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт
от и за строителни дейности и услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство и търговия със стоки и услуги на
едро и дребно в страната и в чужбина и реекспорт,
таксиметрова, транспортна и спедиторска дейност,
рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридиче-
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ски лица. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Богданов Хасъмов и Валерий
Василев Георгиев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
979
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5948/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бор билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Д-р Головина 13, ет. 4, ап. 10, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговска дейност, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем, автосервизни,
авторемонтни, автобояджийски и автотенекеджийски услуги, ремонт, преустройство, строеж
на недвижими имоти, груб строеж, довършителни
работи, вкл. сухо строителство, В и К, топло- и
хидроизолации, тенекеджийски, монтажни и заваръчни услуги, дърводелски услуги, ел. ремонти,
ремонт на сгради по алпийски способ, услуги със
строителна механизация, както и други разрешени със закон дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Михаил
Борисов Иванов и се управлява и представлява
от Иван Михайлов Борисов.
980
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5958/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фючър билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, к.к.
Златни пясъци, хотел „Дана палас“, и с предмет
на дейност: строителство, реконструкция и модернизация, основен и текущ ремонт на всички
видове строителни обекти в страната и в чужбина,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
търговия на едро и дребно, търговия с алкохол и
цигари, внос-износ, туроператорска дейност, ресторантьорство и хотелиерство (след лицензиране),
транспортна дейност, комисионна, спедиционна,
складова дейност, рекламна дейност, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Преслав Маринов Луканов, който
го управлява и представлява.
981
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 6022/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Емил
Иванов 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Дубровник 4, вх. 1, ет. 7,
ап. 22, и с предмет на дейност: покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка и продажба на
стоки, търговия на едро и дребно, хотелиерство,
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ресторантьорство и т у ризъм, консултантска
дейност, внос и износ, авторемонтна дейност,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
рекламна и информационна дейност, маркетинг и
мениджмънт, представителство и посредничество
на физически и юридически лица. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Емил Димитров Иванов, който го управлява и
представлява.
982
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5628/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Даф – 07“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Иван Аксаков
42, ап. 13, и с предмет на дейност: счетоводни,
административни, консултантски, финансови,
програмни и импресарски услуги, търговско
представителство и посредничество, външна и
вътрешна търговия с всички видове стоки, продажбата им в страната и осъществяване в тази
връзка на бартерни, консигнационни, компенсационни, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки и реекспортни
сделки, производство на промишлени и хранителни стоки и продажбата им в страната, вкл.
комисионна търговия с тези стоки, строителна и
строително-ремонтна дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
туроператорска и турагентска дейност, включваща туристически транспорт, екскурзоводски
услуги, спортно-анимационна и развлекателна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Анна Станкова Узунова и Христо Стефанов
Станков и се управлява и представлява от Анна
Станкова Узунова.
983
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5689/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Глобал
КЗ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Николаевка, комплекс „Лейксайд парк“,
ап. 24, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Вера Литвинова, която го управлява
и представлява.
984
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5972/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Клелия“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Габрово, бл. 43, вх. А, ет. 3, ап. 13, и с предмет
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на дейност: покупка, реконструкция, реновация и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантски услуги в областта на дизайна и
строителството, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, транспортна
дейност, в т.ч. спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и
други услуги, лизингова дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Кириакос Друсиотис, който го управлява и
представлява.
985
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5955/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Автоекспрес – Златинов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Лозарска
4, и с предмет на дейност: услуги по регистрация
и пререгистрация на МПС, вътрешна и външна
търговия, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален или преработен вид, транспортни и
спедиторски услуги, търговско представителство
и посредничество, туризъм, ресторантьорство и
хотелиерство (след лиценз), бартер, консултантска и посредническа дейност при продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти и МПС
(след лиценз), покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, комисионна, спедиционна и
складова дейност, търговия и сервиз на компютърна
и офис техника, продажба на стоки от собствено
производство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Златко Александров
Златинов, който го управлява и представлява.
986

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
36. – ПОАД „ЦКБ Сила“ – АД, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Хил. лв.

1
Активи
Нетекущи
Нематериални
активи
Машини и
съоръжения
Инвестиционни имоти
Дългосрочни
финансови
активи
Текущи
Вземания от
свързани лица

ВЕСТНИК
1
Други вземания
Пари и парични еквиваленти

С Т Р. 8 5
2
11

3
162

4
23

5
20 540

12

964

136

1 962

1 374
375 22 687
10 505 9 450 27 669

Общо активи
Собствен капитал
Акционерен
капитал
Други резерви
Неразпределена печалба
Общо собствен
капитал
Пенсионни резерви
Пасиви
Нетекущи
Задължения по
финансов лизинг
Отсрочени данъчни пасиви
Текущи
Задължения
към свързани
лица
Задължения
по финансов
лизинг
Задължения
към персонала и осигурителни институции
Други задължения

13.1

5 500

5 500 5 500

13.2
13.3

556
3 146

556
538
2 457 20 359

9 202

8 513 26 397

14

1 169

819

1 148

8

20

32

43

10

10

7

11

30

39

54

-

1

32

8

12

11

11

15

81

59

16

16

11

8

11

104
79
70
134
118
124
10 505 9 450 27 669

Пояснение
2

2009

2008

2007

3

4

5

5

134

143

183

Отчет за всеобхватния доход (представен в

6

129

77

76

единен отчет)

7

1 034

1 035

991

9

7 834

7 820

3 732

9 131

9 075

4 982

248

216

185

23.4.1

Общо пасиви
Общо собствен
капитал, пенсионни резерви
и пасиви

Хил. лв.
1
Приходи от
пенсионноосигурителна
дейност
А д м и н ис т ративни разходи

Пояснение
2
23.1.1

17

2009
3
2 721

2008
4
2 228

(2 030) (1 814)

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

1
Резултат от
пенсионноосигурителна
дейност
Пром яна на
пенсионни
резерви и резерви за гарантиране на
минима лната
доходност
Нетна печалба/(загуба) за
финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печа лбата
или загубата
Други приходи
Резултат от
инвестиционни имоти
Други финансови приходи,
нетно
Печалба преди
данъци от дейността
Разходи/(приходи) за данъци, нетно
Печалба за годината
Общо вс еоб 
хватен доход за
годината
Доход/(загуба)
на акция

2

3
691

(351)

329

18

355

(18 709)

7

(12)

38

19

9

40

692

(17 888)

(3)

4

21

689

(17 884)

689

(17 884)

лв.

лв.

1.25

(32.52)

Отчет за паричните потоци
Хил. лв.

1
Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Парични плащания към пенсионни фондове
Постъпления от
търговски контрагенти
Плащания към
търговски контрагенти
Плащания към
персонал и осигурителни институции

Пояснение
2

2009

2008

3

4

БРОЙ 40

1

4
414

14

20

ВЕСТНИК
2

3

Плащания за данъци
Други парични
потоци от основна дейност
Нетен паричен
поток от оперативна дейност
Инвестиционна
дейност
Придобиване на
машини и съоръжения
Продажба на
нематериални активи
Придобиване на
финансови активи
Постъпления от
продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Получени лихви

4
-

(81)

(81)

(66)

603

(476)

(81)

(30)

(3)

-

(3 430) (25 586)
3 821

24 134

(11)

-

58

142

Платени лихви

(6)

-

Нетен паричен
поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания по финансов лизинг
Нетен паричен
поток от финансова дейност
Нетно увеличение/(намаление)
на пари и парични еквиваленти
Пари и парични
еквиваленти в
началото на годината
Пари и парични
еквиваленти в
края на годината

348

(1 340)

(14)

(10)

(14)

(10)

937

(1 826)

136

1 962

1 073

136

12

Отчет за промените в собствения капитал
Хил. лв.

2 690

2 197

(8)

(31)

-

1

(1 237)

(1 490)

(761)

(1 006)

Основен
капитал

Други
резерви

НеразОбщо
преде- капитал
лена печалба/
натрупана
загуба

1

2

3

4

5

Салдо към
1 януари
2008 г.

5 500

538

20 359

26 397

Разпределение на
печалбата

-

18

(18)

-

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

2

3

4

5

Загуба за
годината

-

-

(17 884)

(17 884)

36а. – Професионален пенсионен фонд „ЦКБ
Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:

Общо всеобхватен
доход за
годината

-

-

(17 884)

(17 884)

Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.

Салдо към
31 декември 2008 г.

5 500

556

2 457

8 513

Печалба за
годината

-

-

689

689

689

689

1

Пояснение

Общо всеобхватен
доход за
годината
Салдо към
31 декември 2009 г.

5 500

556

3 146

9 202

Отчет за промени в пенсионно-осигурителните
резерви
Хил. лв.
Резерв
минимална
доходност
ППФ

Резерв
минимална
доходност
УПФ

Пожизнен
пенсионен
резерв
ДПФ

Общо
пенсионносигурителни
резерви

Салдо към
1 януари
2008 г.

140

999

9

1 148

Изменение на
пенсионноосигурителните
резерви

13

(342)

-

(329)

Салдо към
31 декември
2008 г.

153

657

9

819

Изменение на
пенсионноосигурителните
резерви

-

Други изменения

-

-

(1)

(1)

153

1 008

8

1 169

Салдо към
31 декември
2009 г.

Изготвил:
Е. Йорданова
4256

351

-

351

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
Г. Тодоров

Активи
Финансови активи, отчитани
по сп ра вед л ива с т ой нос т в
печа лбата или
загубата
Инвестиционни
имоти
Пари и парични
еквиваленти
Дру г и т ек у щ и
вземания
Общо активи
Пасиви
Задължения
към свързани
лица
Нетни активи
в наличност за
доходи

2009

2008

2007

6

13 182 10 311 9 500

7

518

518

225

8

764

162

406

9

32

315

155

14 496 11 306 10 286
14.2

11

25

25

22

25
25
22
14 471 11 281 10 264

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.

1
Нетна печалба/(загуба) от финансови
активи, отчитани
по справедлива
стойност в печалбата или загубата
Резултат от инвестиционни имоти
Резултат от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми
за осигурени лица,
прехвърлени от
други пенсионни
фондове
Общо увеличения,
свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по
осигурителни договори
Преведени суми на
лица, преминали
в други пенсионни
фондове

Пояснение
2
12

7

2009

2008

3
4
806 (2 142)

(2)

38

804 (2 104)
3 328

3 143

424

1 071

11.1

3 752

4 214

11.1

(553)

(364)

11.1

(514)

(459)

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

1
Удръжки и такси за
пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение, нетно
Нетни активи в
наличност в начало
на периода
Нетни активи в наличност в край на
периода

2
13

11.1

3
(299)

(1 366) (1 093)
3 190 1 017
11 281 10 264
14 471 11 281

Отчет за паричните потоци

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани
с осигурени лица
Платени такси на
ПОAД
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове
Нетен паричен поток
от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от продажба на инвестиции
Плащания, свързани с
инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни
имоти
Други парични потоци от инвестиционна
дейност, нетно
Не т ен пари чен по ток от инвестиционна
дейност
Нетна промяна в пари
и п ари ч н и ек ви валенти
Пари и парични еквиваленти в началото на
годината
Пари и парични еквиваленти в края на
годината
Изготвил:
Е. Йорданова
4257

4
(270)

Хил. лв.

Пояснение

2009

11.1

3 328

3 143

(552)

(363)

(299)

(268)

424

1 071

(514)

(459)

2 387

3 124

11.1

190

2008

133

(4 841) (3 980)
1 965

1 814

(4)

(421)

2

295

(2)

(8)

(2 690) (2 167)

8.1

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

36б.– Универсален пенсионен фонд „ЦКБ Сила“
на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.

Активи
Финансови
активи, отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата или
загубата
Инвестиционни имоти
Пари и парични еквиваленти
Други текущи
вземания
Общо активи
Пасиви
Задължения
към свързани
лица

Пояснение

2009

2008

2007

6

86 594

56 880

45 545

7

3 022

3 025

927

8

4 992

1 199

767

9

1 832

1 166

883

96 440

62 270

48 122

13.2

213

184

143

213

184

143

10

96 227

62 086

47 979

Нетни активи
в наличност
за доходи

Отчет за промени в размера на нетните активи
в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояснение

2009

2008

1

2

Не т на печа лба/(заг уба) от финансови
активи, отчитани по
справедлива стойност
в печалбата или загубата

11

6 194

3

(11 144)

4

Резултат от инвестиционни имоти

7

(16)

196

(303)

957

Резултат от инвестиране на средствата на
фонда

6 178

(10 948)

2 534

1 577

Вноски за осигурени
лица

28 858

24 824
3 501

2 534

Пост ъпили су ми за
осигурени лица, пре
хвърлени от други пенсионни фондове

4 032

2 231

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
Г. Тодоров

Други увеличения
Общо у величени я,
свързани с осигурителни вноски

10.1

1

-

32 891

28 325

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН
1

2

Изплатени су ми по
осиг у ри т ел н и дог о вори

10.1

(34)

(21)

Преведени су ми на
л и ца, п рем и на л и в
други пенсионни фондове

10.1

(2 574)

(1 392)

Удръжки и такси за
пенсионноосиг у рителното дружество

12

(2 320)

(1 857)

(4 928)

(3 270)

34 141

14 107

62 086

Общо намаления
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в началото
на периода

10.1

Нетни активи в наличност в края на периода

3

4

96 227

(21 672)

Нетна промяна в
пари и парични
еквиваленти

2 872

3 422

11 427

8 005

47 979

Пари и парични
еквиваленти в
началото на годината

14 299

11 427

62 086

Пари и парични
еквиваленти в
края на годината

2008

2

3

4

Оперативна дейност
28 858

24 824

(34)

(21)

(2 290)

(1 818)

4 032

3 501

Плащания към
други пенсионни
фондове

(2 574)

(1 392)

Нетен паричен
поток от оперативна дейност

27 992

10.1

25 094

Изготвил:
Е. Йорданова

8.1

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
Г. Тодоров

4258
36в. – Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ Сила“
на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояснение

2009

2008

2007

Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в
печалбата или
загубата

6

9 431

8 408

11 367

Инвестиционни имоти

7

766

768

253

Пари и парични еквиваленти

8

79

24

706

-

1

27

16

6

654

10 292

9 207

13 007

3

1

-

10

7

20

1

3

508

14

11

528

10 278

9 196

12 479

Вземания от
свързани лица
Други текущи
вземания

Инвестиционна
дейност
Получени лихви
и дивиденти

1 597

767

Придобиване на
инвестиции

(43 526)

(37 391)

Постъпления от
продажба на инвестиции

18 370

16 132

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(1 562)

(2 765)

9

1 606

Постъпления,
свързани с инвестиционни имоти

Нетен паричен
поток от инвестиционна дейност

Активи

Платени такси на
ПОАД
Постъпления от
други пенсионни
фондове

Други парични
потоци от инвестиционна дейност, нетно

4

(25 120)

2009

Плащания, свързани с осигурени
лица

3

(21)

Пояснение

10.1

2

(8)

Хил. лв.

Постъпления,
свързани с осигурени лица

С Т Р. 8 9

1

Отчет за паричните потоци

1

ВЕСТНИК

9

Общо активи
Пасиви
Текущи задължения към
осигурени лица
Задължения
към свързани
лица

14.2

Други текущи
задължения
Нетни активи
в наличност за
доходи

11

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчет за промени в размера на нетните активи
в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояс
нение

2009

Нетна печалба/
(загуба) за финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или
загубата

12

Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти

7

2008

315

БРОЙ 40

Отчет за паричните потоци
Хил. лв.
Пояснение

Резултат от инвестиране на средствата на фонда

2008

1 697

2 449

Оперативна дейност

(3 967)

Постъпления, свързани с осигурени
лица

11.1

Плащания, свързани
с осигурени лица

(5)

2009

100

310

(3 867)

Вноски за осигурени лица

1 697

2 449

Постъпили суми
за осигурени
лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

45

207

(822) (1 906)

Плащания към пенсионери

(16)

(15)

Платени такси на
ПОАД

(97)

(86)

45

207

Плащания към други пенсионни фондове

(14)

(10)

Нетен паричен поток от оперативна
дейност

793

639

234

69

Постъпления от
други пенсионни
фондове

11.1

Инвестиционна дейност

Други увеличения

2

-

1 744

2 656

Общо увеличения, свързани
с осигурителни
вноски

11.1

Изплатени суми
по осигурителни
договори

11.1

(838)

(1 921)

Преведени суми
на лица, преминали в други пенсионни фондове

11.1

(14)

(10)

Получени лихви и
дивиденти
Придобиване на инвестиции

(2 101) (2 975)

Постъпления от
продажба на инвестиции

1 975

1 825

Плащания, свързани
с инвестиционни
имоти

(6)

(660)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

3

890

(21)

(43)

(41)

Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно

84

(894)

(102)

(100)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Нетна промяна в
пари и парични еквиваленти

877

(255)

Общо намаления

(972)

(2 072)

1 209

1 464

Увеличение/ (намаление), нетно

1 082

(3 283)

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

2 086

1 209

12 479

Пари и парични еквиваленти в края на
годината

Преведени средства на държавния бюджет
Удръжки и такси
за пенсионноосигурителното дружество

Нетни активи в
наличност в началото на периода
Нетни активи в
наличност в края
на периода

(18)

13

11.1

9 196

10 278

9 196

Изготвил:
Е. Йорданова
4259

8.1

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
Г. Тодоров

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

150. – Пенсионносигурително дружество „Лук
ойл Гарант – България“ – АД, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Хил. лв.

1
Активи
Нетекущи активи
Нематериални активи
Материа лни активи
Финансови активи
Активи по отсрочени данъци
Текущи активи
Финансови активи
Вземания, свързани с инвестиции
Търговски вземания
Вземания от свързани лица
Предоставени
аванси
Данъци за възстановяване
Други текущи активи
Парични средства

Пояснение
2

2009

2008

2007

3

4

5

4

13

1

6

143

151

66

-

-

300

8

9

7

155

173

374

9

4 873

4 670

5 234

10

294

-

40

-

-

45

23.3

134

76

74

11

197

30

26

2

17

17

-

-

7

754
6 254
6 409

67
4 860
5 033

146
5 589
5 963

12

Общо активи
Собствен капитал
А к ц ионер ен к апитал

13.1

Натрупана загуба

5 000

(161) (1 056)

Общо собствен
капитал
Пенсионни резерви

5 000

14

1
Задължения към
персонала и осигурителни институции
Други задължения

С Т Р. 9 1
2
17.2

3
105

4
108

90

16

134
202

154
234

13
301
301

Общо пасиви

5

8

ВЕСТНИК

5 000
(139)

4 839

3 944

4 861

1 368

855

801

Общо собствен ка6 409 5 033
питал, пенсионни
резерви и пасиви
Отчет за всеобхватния доход

Приходи от пенсионно
осигурителна дейност
Административни
разходи
Резултат от пенсионно
осигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви
Печалба/(заг уба) от
продажба на нетекущи
финансови активи
Печалби/(загуби) за
фи н а нс ови а к т и ви ,
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата,
нетно
Други финансови приходи/(разходи), нетно
Резултат за периода
преди данъци от дейността
Ра зход и за да н ъц и,
нетно
Нетен резултат за периода
Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен
доход

7.1

68

80

-

68

80

-

Текущи пасиви
За дъл жени я по
финансов лизинг

7.1

11

16

-

Задължения

15

15

30

32

23.3

3

-

166

Задължения към
свързани лица

1
Оперативна дейност
Парични пост ъплени я от пенсионни
фондове
Парични плащания
към пенсионни фондове
Постъпления от търговски контрагенти

5 963

Хил. лв.

Пояснение
18

2009
3 068

2 602

19

(2 489)

(2 021)

579

581

(513)

(54)

-

693

20

838

(2 094)

21

3

(45)

907

(919)

(12)

2

895

(917)

-

-

895

(917)

22

2008

Отчет за паричните потоци

Нетекущи пасиви
За дъл жени я по
финансов лизинг

5

Пояснение
2

Хил. лв.

2009

2008

3

4

3 021

2 600

(11)

(166)

2

49

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

1
Плащания към търговски контрагенти
Плащания, свързани с
комисиони на осигурителни посредници
Плащания към персонал и осигурителни
институции
Нетен паричен поток
от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на нематериални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови
активи
Получени лихви
Придобиване на инвестиционни имоти
Нетен пари чен по ток от инвестиционна
дейност
Финансова дейност
Плащания по договори за финансов лизинг
Дру ги парични потоци о т финансова
дейност
Нетен паричен поток
от финансова дейност
Печалба/(загуба) от
ва л у т на п р еоцен к а
на парични средства
Нет но у вели чение/
(нама ление) на парични средства
Парични средства и
еквиваленти в началото на периода
Парични средства и
еквиваленти в края
на периода

2

5, 11

3
(951)

4
(671)

(161)

(149)

(1 311)

(1 156)

589

507

(229)

(51)

-

(17)

(2 550)

(3 431)

384

5 903

166
(250)

166
-

(2 479)

6

11

7.1

12

ВЕСТНИК
1
Общо всеобхватен доход
С а л до к ъм 31
декември 2008 г.
Печалба за годината до 31 декември 2009 г.
Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен доход
С а л до к ъм 31
декември 2009 г.

2
-

3
(917)

4
(917)

5 000

(1 056)

3 944

-

895

895

-

-

-

-

895

895

5 000

(161)

4 839

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви
Хил. лв.
Резерв
минимална
доходност
ППФ

Резерв
минимална
доходност
УПФ

Общо
пенсионно-осигурителни
резерви

Салдо към 1
януари 2008 г.

293

508

801

2 570

Изменение на
пенсионноосиг у ри т елните резерви

(35)

89

54

(24)

(5)

258

597

855

(53)

(54)

Салдо към
31 декем ври
2008 г.
Изменение на
пенсионноосиг у ри т елните резерви

88

425

513

Салдо към
31 декем ври
2009 г.

346

1 022

1 368

(77)

(59)

-

(1)

(1 967)

3 017

3 163

146

1 196

3 163

Изготвил:
Ел. Йорданова

Изпълнителни директори:
К. Червенков
С. Стойнов

4260
150а. – „Лукойл Гарант България – Професионален пенсионен фонд“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.

Отчет за промените в собствения капитал
Хил. лв.
Основен
капитал
1
Салдо към 1 януари 2008 г.
(Загуба) за годината до 31 декември 2008 г.
Друг всеобхватен доход

БРОЙ 40

(НатруОбщо
пана
собствен
загуба)
капитал
2
3
4
5 000
(139)
4 861
-

(917)

(917)

-

-

-

1

Пояснение

2009

2008

2007

2

3

4

5

Активи
Инвестиции

5

28 406

24 037

27 187

Инвестиционни имоти

6

1 327

1 332

-

Парични средства

7

1 731

433

730

Текущи вземания

8

44

-

1 806

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

Общо активи
Пасиви
Задължения
към свързани
лица
Задължения

С Т Р. 9 3

Отчет за паричните потоци

4

5

31 508

25 802

29 723

26

23

25

12.2

ВЕСТНИК

Хил. лв.
Пояснение

2009

2008

Оперативна дейност
13

26

23

393
418

Постъпления, свърза н и с о си г у р ен и
лица

5 632

5 697

9

31 482

25 779

29 305

Плащания, свързани с осигурени лица

(1 146)

(1 400)

(569)

(574)

Постъпления от други пенсионни фондове

879

1 256

Плащания към други пенсионни фондове

(796)

(743)

Нетен паричен поток от оперативна
дейност

4 000

4 236

1 535

1 340

(52)

(18)

Нетни активи
в наличност за
доходи

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояснение
Печалби/(загуби) за
финансови активи и
пасиви, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или
загубата, нетно

10

Резултат от инвестиционни имоти

6

2009
1 721

2008
(7 896)

132

Резултат от инвестиране на средствата
на фонда

1 706

(7 764)

Вноски за осигурени
лица

5 632

5 697

По с т ъ п и л и с у м и
за осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни фондове

879

1 256

Общо увеличения,
свързани с осигурителни вноски

6 511

9

Преведени суми на
лица, премина ли
в други пенсионни
фондове
Уд р ъж к и и та кси
за ПОД

12.1

Инвестиционна дейност
(15)

Изплатени суми по
осигурителни договори

Платени такси на
ПОД

11

Общо намаления
Увеличение/(намаление), нетно

6 953

(1 146)

(1 400)

(796)

(743)

(572)

(572)

(2 514)

(2 715)

5 703

(3 526)

Нетни активи в наличност в начало на
периода

9

25 779

29 305

Нетни активи в наличност в край на
периода

9

31 482

25 779

Получени лихви и
дивиденти
Платени лихви
Придобиване на инвестиции
По с т ъп лен и я о т
продажба на инвестиции
Плащания, свързани с инвестиционни
имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба/(загуба) от
валутна преоценка
на парични средства
Нетно увеличение/
(намаление) на пари ч н и с редс т ва и
еквиваленти
Парични средства и
еквиваленти в началото на периода
Парични средства и
еквиваленти в края
на периода
Изготвил:
Ел. Йорданова

(18 419) (9 026)
14 336

6 133

6

(10)

(1 502)

6

-

1 523

(2 610)

(1 550)

(1)

(1)

1 389

2 685

3 679

994

5 068

3 679

7

Изпълнителни директори:
К. Червенков
С. Стойнов

4261

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

150б. – „Лукойл Гарант България – Универсален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояснение

2008

2007

Активи
Инвестиции

5

Инвестиционни
имоти

6

2 894

-

Парични средства

7

7 033

4 496

Текущи вземания

8

21

2 078

Общо активи

50 163 44 276

60 111 50 850

Пасиви
Задължения към
свързани лица

Нетни активи в наличност за доходи

12.2

9

53

42

53

42

60 058 50 808

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояснение
1
2
Печалби/(загуби) за
11
финансови активи,
отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Резултат от инвести6
ционни имоти
Резултат от инвестиране на средствата
на фонда
Вноски за осигурени
лица
Постъпили суми
за осигурени лица,
прехвърлени от
други пенсионни
фондове
Общо у величени я,
свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по
осигурителни договори
Преведени суми на
лица, преминали
в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси за
12
ПОД
Общо намаления

2009

2008

3
4
5 944 (13 178)

ВЕСТНИК
1
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в начало на
периода
Нетни активи в наличност в край на
периода

БРОЙ 40
2
9

3
33 215
60 058

4
9 250
50 808

9

93 273

60 058

Отчет за паричните потоци
Хил. лв.

1

Пояснение

2009

2008

2

3

4

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осиг у рени
лица

27 053

23 017

Плащания, свързани
с осигурени лица

(62)

(34)

(2 152)

(1 747)

Постъпления от други пенсионни фондове

4 486

2 192

Плащания към други
пенсионни фондове

(1 998)

(1 207)

Нетен паричен поток от оперативна
дейност

27 327

22 221

Пол у чени лихви и
дивиденти

3 789

2 586

Платени лихви

(125)

(30)

П лат ен и та кси на
ПОД

13.1

Инвестиционна дейност
(32)

218

5 912 (12 960)
27 053

23 017

Придобиване на инвестиции

(64 434) (37 372)

4 486

2 192

Постъпления от продажба на инвестиции

36 983

25 161

31 539

25 209

(62)

(34)

(1 998)

(1 207)

(2 176)

(1 758)

(4 236)

(2 999)

Плащания, свързани с инвестиционни
имоти

6

(1 605)

(3 646)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

6

-

2 779

Нетен паричен поток
о т и н ве с т и ц ион на
дейност

(25 392) (10 522)

Печалба/(загуба) от
валу тна преоценка
на парични средства
Нетно увеличение/
(намаление) на пари ч н и с р едс т в а и
еквиваленти

(7)

1 928

7

11 706

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

Парични средства и
еквиваленти в началото на периода
Парични средства и
еквиваленти в края
на периода
Изготвил:
Ел. Йорданова

7

3
17 642

5 936

19 570

17 642

Изпълнителни директори:
К. Червенков
С. Стойнов

Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояснение

2008

2007

Инвестиции

5

27 920

40 120

Инвестиционни
имоти

6

3 571

-

Парични средства

7

1 137

3 031

Текущи вземания

8

21

4 119

-

166

4

Пос т ъп и л и су м и
за осигурени лица,
прехвърлени от други
пенсионни фондове

6

20

Общо у вел и чен и я,
свързани с осигурителни вноски

5 342

6 074

(3 416)

(5 463)

(275)

(798)

(320)

(272)

(4 011)

(6 533)

Изплатени суми по
осигурителни договори

9

Преведени суми на
лица, преминали в
други пенсионни фондове
Удръжки и такси за
ПОД

11

3 209 (12 857)

Нетни активи в наличност в начало на
периода

9

32 642

45 499

Нетни активи в наличност в край на
периода

9

35 851

32 642

Отчет за паричните потоци
Хил. лв.

32 649

47 436

12.2

-

7

13

7

1 930

7

1 937

32 642

45 499

Пасиви

Нетни активи в наличност за доходи

3

Увеличение/(намаление), нетно

12.2

Общо активи

Задължения

2

Общо намаления

Активи

Задължения към
свързани лица

С Т Р. 9 5

1

4

4262
150в. – „Лукойл Гарант България – Доброволен
пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:

Вземания от свързани лица

ВЕСТНИК

9

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояснение

2009

2008

1

2

3

4

Печалби/(загуби) за
финансови активи и
пасиви, отчитани по
сп ра в ед л и ва с т ойност в печалбата или
загубата, нетно

10

Резултат от инвестиционни имоти

6

1 918 (12 819)

(40)

421

Резултат от инвестиране на средствата на
фонда

1 878 (12 398)

Вноски за осигурени
лица

5 336

6 054

1
Оперативна дейност
Постъпления,
свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени
лица
П л а щ а н и я к ъм
пенсионери
Постъпили такси
от ПОД
Платени такси на
ПОД
Постъпления от
други пенсионни
фондове
Плащания към
други пенсионни
фондове
Плащания за данъци, нетно
Нетен паричен
поток от оперативна дейност
И н ве с т и ц ион на
дейност

Пояснение
2

2009

2008

3

4

5 336

6 054

(1 032)

(1 472)

(2 280)

(3 844)

12.1

11

166

12.1

(300)

(279)

6

20

(275)

(798)

(104)

(797)

1 362

(950)

С Т Р.

96

1
Получени лихви
и дивиденти
Платени лихви
Придобиване на
инвестиции
Постъпления от
продажба на инвестиции
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления,
свързани с инвестиционни
имоти
Не т ен п а ри чен
поток от инвестиционна дейност
Печалба/(загуба)
от валутна преоценка на парични
средства
Нетно увеличение/(намаление)
на парични
средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Парични средства и еквиваленти в края на
периода
Изготвил:
Ел. Йорданова

ДЪРЖАВЕН
2

3
1 730

4
1 711

5

(71)
(17 401)

(46)
(13 549)

5

14 515

12 900

6

(27)

(4 294)

-

5 043

(1 254)

1 765

(5)

6

103

821

3 852

3 031

3 955

3 852

7

Изпълнителни директори:
К. Червенков
С. Стойнов

4263
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Росна китка – София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 12.VІІ.2010 г. в 14 ч. в седалището на сдружението в София, ж. к. Дружба,
бл. 206, вх. В, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението; 2. избор на
управителен съвет; 3. приемане на актуализиран
вариант на устав; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
4294

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

9. – Управителният съвет на Българската
асоциация на детергентната индустрия (БАДИ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 14.VІІ.2010 г. в 14 ч.
в офиса на БАДИ в София, бул. Мадрид 40Б, при
следния дневен ред: 1. промяна на устава на БАДИ;
2. избиране на нов управителен съвет; 3. разни.
4348
10. – Сдружение „Глобално партньорство
по водите – България“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на редовно общо събрание
членовете на 14.VІІ.2010 г. в 18 ч. на следния
адрес: 1000 София, ул. Христо Белчев 14, ет. 1,
ап. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
финансовите отчети за 2008 и 2009 г.; 2. отчет за
дейността през 2009 г. и приемане на програмата
за дейностите през 2010 г.; 3. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители, които да се легитимират с лична
карта и изрично писмено пълномощно. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението на посочения адрес.
4396
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Ловно-рибарско дружество“ – Котел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.VІІ.2010 г. в 10 ч. в сградата на читалище
„Съгласие – Напредък“ – Котел, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото състояние на ЛРД – Котел, през 2009 г.;
2. доклад на контролно-ревизионната комисия;
3. приемане на проектомероприятия за 2010 г.;
4. утвърждаване бюджет и щат на сдружението
за 2010 г.; 5. утвърждаване размера на членския
внос за 2011 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място по
обявения дневен ред.
4366
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Спортен клуб по борба Златоград“, Златоград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.VII.2010 г. в 16 ч. в
Златоград, ул. Стефан Стамболов 1, в заседателната
зала на Общинската администрация – Златоград,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението до момента; 2. актуализация на
устава на сдружението; 3. определяне размера
на членския внос и встъпителната вноска за
2010 – 2011 г.; 4. избор на нов управителен съвет;
5. избор на нов контролен съвет; 6. избор на
нов председател; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
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