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НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Кодек
са за застраховането, приет от ХLI Народно
събрание на 19 май 2010 г.
Издаден в София на 28 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59,
80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109
от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от
2009 г. и бр. 19 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 82, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В т. 1 думите „четири млн. и четиристотин
хиляди“ се заменят с „четири млн. и шестсто
тин хиляди“.
2. В т. 2 думите „шест млн. и четиристотин
хиляди“ се заменят със „седем млн.“.
3. В т. 3 думите „два млн.“ се заменят с „два
млн. и двеста хиляди“.
§ 2. В чл. 162 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Застрахователният брокер представя в
комисията:
1. годишни справки и отчети – до 31 януари
на годината, следваща годината, за която се
отнасят;

2. шестмесечни справки и отчети – до 31
юли на съответната година.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Годишните и шестмесечните справки и
отчети се представят по образец, утвърден със
заповед на заместник-председателя.“
§ 3. В чл. 290 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 накрая се добавя „след одо
бряване от комисията“.
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Комисията одобрява проекта на годишен
бюджет на фонда или го връща за преработване,
когато противоречи на разпоредбите на този
кодекс и подзаконовите актове по прилагане
то му, застрашава финансовата стабилност на
фонда или интересите на лицата, които имат
право на вземане от фонда, или когато админи
стративните разходи на фонда са необосновано
завишени, като дава задължителни указания.
(9) Когато до началото на съответната го
дина няма приет годишен бюджет на фонда,
до неговото приемане разходите на фонда се
извършват до размера на тези за съответния
период на предходната година. При възникване
на необходимост от извършване на разходи с
по-висок размер управителният съвет ги из
вършва след разрешение на комисията.“
§ 4. В чл. 291, ал. 3, т. 6 накрая се добавя
„и на комисията“.
Заключителна разпоредба
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон застрахователните дружества и
презастрахователите привеждат капитала си в
съответствие с изискванията на чл. 82, ал. 1.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4420
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УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за акредитацията, извършвана от Българската
служба за акредитация, приет от ХLI Народно
събрание на 19 май 2010 г.
Издаден в София на 28 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
акредитацията, извършвана от Българската
служба за акредитация (обн., ДВ, бр. 100 от
2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.
и бр. 42 и 82 от 2009 г.)
§ 1. Наименованието на закона се изменя
така: „Закон за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. дейността по националната акредитация
на органи, които извършват дейности по оце
няване на съответствието или други дейности,
за които се прилагат схеми за акредитация,
определени с нормативен акт;
2. устройството и дейността на Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
(2) Този закон се прилага за органи, из
вършващи оценяване на съответствието както
в регулирани, така и в нерегулирани области.
(3) Само акредитирани органи за оценя
ване на съответствието могат да бъдат опре
деляни да извършват дейности по оценяване
на съответствието в области, регулирани от
законодателството, доколкото със закон не е
определено друго.
(4) Този закон не се прилага за акредитацията
на лечебните заведения, осъществявана по реда
на Закона за лечебните заведения.“
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Изпълнителна агенция „Българ
ска служба за акредитация“ е националният
орган по акредитация на Република България
в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 9
юли 2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
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отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 765/2008“.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служ
ба за акредитация“ е единственият орган в
Република България, който има право да из
вършва акредитация на органи за оценяване
на съответствието.
(3) Мониторинг за съответствието на Изпъл
нителна агенция „Българска служба за акреди
тация“ с изискванията на чл. 8 от Регламент
(ЕО) № 765/2008 се извършва от звеното за
вътрешен одит към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма периодично в съот
ветствие с тригодишния стратегически план и
като се вземат под внимание резултатите от
последната партньорска оценка.“
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Акредитацията се извършва при
спазване принципите на законност, незави
симост, безпристрастност, публичност, рав
нопоставеност, недопускане на конкуренция,
осъществяване на дейността по акредитация с
нестопанска цел и опазване на производствената
и търговската тайна.“
§ 5. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Акредитацията се извършва съгласно
изискванията на хармонизираните стандарти,
данни за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11
от Регламент (ЕО) № 765/2008 и където е прило
жимо, допълнителни изисквания, включително
определени в секторните схеми за акредитация.“
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Акредитация могат да получат едно
лични търговци и юридически лица, установени:
1. на територията на Република България;
2. в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразуме
нието за Европейското икономическо прос
транство, или в Конфедерация Швейцария, при
спазване на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008;
3. в трети държави.“
§ 7. В глава първа се създава чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Документите, издавани от органи
за оценяване на съответствието, са официални
документи, ако тези органи са акредитирани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ в съответствие с този закон.
(2) Документи, издавани от чужди органи
за оценяване на съответствието, се приемат
за официални документи, ако са в съответ
ствие с приложимите към тях изисквания и са
издадени от органи за оценяване на съответ
ствието, акредитирани от национални органи
по акредитация, които са преминали успешно
партньорска оценка съгласно Регламент (ЕО)
№ 765/2008 за съответната област или съгласно
договорни задължения за признаване между
органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент
(ЕО) № 765/2008, и международни организации
по акредитация.
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(3) Изпълнителна агенция „Българска служ
ба за акредитация“ осигурява информация за
националните органи по акредитация, отгова
рящи на изискванията на ал. 2, на интернет
страницата на агенцията.
(4) Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ дава становище относно призна
ването на документи по ал. 2 при постъпване
на писмено запитване.“
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. комисия по възражения;“.
2. В ал. 5 думите „не получават“ се заменят
с „могат да получават“.
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Аген
цията осъществява нестопанска дейност, като:“.
2. В т. 1 думите „дейностите по чл. 1, ал. 1“
се заменят с „дейности по оценяване на съот
ветствието“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. поддържа членство в органа, признат
съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. утвърждава процедурите за акредитация
и правилата на агенцията;
2. акредитира, като издава сертификати за
акредитация и приложения към тях, съдържащи
акредитирания обхват;“
б) създава се т. 2а:
„2а. преиздава сертификати за акредитация
и приложенията към тях съгласно процедурите
за акредитация;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. преакредитира;“
г) в т. 5 думите „за дейностите по чл. 1,
ал. 1“ се заличават;
д) точки 9, 10 и 11 се изменят така:
„9. утвърждава правила за работата на ко
мисиите по чл. 7, ал. 2 и правила за работа
на Съвета по акредитация след одобрението
на Съвета по акредитация;
10. утвърждава ценоразпис на услугите, из
вършвани от агенцията, след одобрението на
Съвета по акредитация;
11. осъществява дейности по поддържане на
акредитацията и потвърждава акредитацията;“
е) създават се т. 12 и 13:
„12. делегира правомощия по управление в
процеса по акредитация;
13. изготвя проект на бюджет на агенция
та и го предлага за одобрение от Съвета по
акредитация.“
2. В ал. 5 думите „т. 3“ се заменят с „т. 2“.
§ 11. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) За изпълнителен директор на
агенцията може да бъде назначено лице, което:

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

1. има висше техническо образование с
образователно-квалификационна степен „ма
гистър“ в една от основните области, в която
агенцията извършва акредитация;
2. има най-малко 5 години професионален
опит в областта на акредитацията или в оценя
ването на съответствието, от които три години
в изпълнение на оценки/одити на място;
3. има най-малко две години опит в упра
влението на стопански или административни
структури;
4. владее работния език на органа, признат
съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
(2) Не може да бъде изпълнителен дирек
тор лице:
1. осъждано за умишлено престъпление от
общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. лишено от право да заема такава длъжност;
3. което е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник, управител или член на
управителен съвет, на надзорен съвет или на
съвет на директорите в юридическо лице;
4. което е или е било през последните три
години едноличен търговец или съдружник, или
акционер в юридически лица, осъществяващи
дейности по оценяване на съответствието или
консултации в областта на акредитацията или
оценяване на съответствието;
5. което като физическо лице осъществява
или през последните три години е осъществя
вало дейности по оценяване на съответствието
или консултации в областта на акредитацията
или оценяване на съответствието;
6. по отношение на което има влязъл в сила
акт, с който е установен конфликт на интереси
по Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси.
(3) Не може да бъде изпълнителен директор
лице, което не отговаря на всички приложими
изисквания на стандартите и на ръководствата
за тяхното прилагане, публикувани в „Офици
ален вестник“ на Европейския съюз, съгласно
чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
(4) За заместник изпълнителен директор се
назначава лице, което отговаря на изискванията
на ал. 1 – 3.“
§ 12. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Съветът по акредитация е по
стоянно действащ орган, който се състои от
26 членове.
(2) В състава на съвета по ал. 1 се включ
ват изпълнителният директор на агенцията без
право на глас и по 5 представители на заинте
ресованите от процеса по акредитация страни,
организирани в следните групи:
1. министерства, определени с решение на
Министерския съвет;
2. организации, представляващи индустрията;
3. организации, представляващи потребители;
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4. организации, представляващи експерти;
5. организации, представляващи акредити
рани лица.
(3) Организациите по ал. 2, т. 2 – 5 подават
заявления до агенцията за участие в Съвета
по акредитация, съдържащи представяне на
организацията и деклариран обоснован интерес
в областта на акредитацията. В зависимост от
декларирания интерес изпълнителният директор
на агенцията изпраща заявлението до съответ
ната група по ал. 2.
(4) Представителите на групите по ал. 2 се
определят от съответните министерства и от
организациите по ал. 3 по определен от тях ред.
(5) Съветът по акредитация взема решения с
квалифицирано мнозинство от четири пети, като
всяка от петте групи има право на един глас.
(6) Съветът по акредитация:
1. съвместно с изпълнителния директор
определя политиката и целите, свързани с
дейностите по акредитация;
2. прави предложения за изменение и до
пълнение на процедурите на агенцията;
3. одобрява процедурите за акредитация и
техните изменения и допълнения преди ут
върждаването им от изпълнителния директор;
4. одобрява правилата за работа на коми
сиите по чл. 7, ал. 2 преди утвърждаването им
от изпълнителния директор;
5. одобрява правилата за своята работа преди
утвърждаването им от изпълнителния директор;
6. одобрява ценоразпис за услугите, предос
тавяни от агенцията, преди утвърждаването му
от изпълнителния директор;
7. осигурява безпристрастност на процеса по
акредитация, като идентифицира и осъществява
мониторинг относно възможността за възник
ване на конфликт на интереси при дейността
на агенцията и от дейността на свързаните с
нея органи;
8. по предложение на изпълнителния дирек
тор определя списък на лица, които могат да
бъдат включвани в комисията по възражения;
9. дава становища по проекти на нормативни
актове, свързани с дейността по акредитация;
10. одобрява проекта на бюджет на агенцията
по предложение на изпълнителния директор;
11. представя становище до министъра
на икономиката, енергетиката и туризма по
ежегодния доклад на изпълнителния директор.
(7) Съветът по акредитация избира предсе
дател и заместник-председател от членовете си
за срок от три години.
(8) Съответните министерства и организации
информират Съвета по акредитация чрез изпъл
нителния директор на агенцията за промяна в
техните представители и в случай на промяна
на декларирания от тях интерес в областта на
акредитацията.
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(9) Съветът по акредитация се свиква на
редовни заседания не по-малко от два пъти
годишно от председателя или от изпълнителния
директор на агенцията.
(10) При осъществяване на своята дейност
Съветът по акредитация се ръководи от норма
тивните актове и от документите по чл. 4 и е
длъжен да предприеме необходимите мерки в
рамките на своите компетенции за отстранява
не на несъответствия и/или за изпълнение на
препоръки – резултат от партньорски проверки.
(11) Организационно-техническото обслуж
ване на дейността на Съвета по акредитация
се осигурява от агенцията.“
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисиите по акредитация изготвят
становища въз основа на извършеното оце
няване с предложение за решение по чл. 10,
ал. 1, т. 2 – 8, освен в случаите по чл. 10, ал. 1,
т. 2а и чл. 36.“
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите по чл. 10, ал. 5, ко
гато се определят от заместник изпълнителния
директор“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Членовете на комисията по акредита
ция и членовете на комисията по възражения
подписват декларация за осигуряване на по
верителност и декларация за безпристрастност
по смисъла на чл. 10, ал. 5.“
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Срещу актовете на изпълнителния ди
ректор, съответно на заместник изпълнителния
директор по чл. 10, ал. 1, т. 5 – 8 могат да се
подават възражения пред комисията по възра
жения в 7-дневен срок от съобщаването им.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съставът на комисията по възраже
ния се определя за всеки конкретен случай от
председателя или от заместник-председателя на
Съвета по акредитация и включва правоспособен
юрист, членове на Съвета по акредитация и лица
от списъка по чл. 11, ал. 6, т. 8. Членовете на
комисията по възражения подписват декларация
за осигуряване на поверителност и декларация
за безпристрастност по смисъла на чл. 10, ал. 5.“
§ 15. Член 14 се отменя.
§ 16. В чл. 15, ал. 6 думите „не получават“
се заменят с „могат да получават“.
§ 17. В чл. 17, ал. 2, т. 1 и 2 думите „име – за
физическото лице“ се заличават.
§ 18. В чл. 18, ал. 2 след думите „и се об
народват в“ се добавя „официалния раздел на“.
§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „да получи акредита
ция“ се добавя „преакредитация или разширя
ване на обхвата на акредитация“ и се поставя
запетая.
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2. В ал. 2 след думите „спазва изискванията“
се добавя „и предвидените срокове“.
3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се изменят така:
„(3) В срок до 30 дни от подаване на заявле
нието агенцията извършва оценка на възмож
ностите си и компетентността си за неговото
изпълнение и извършва проверка за пълнотата
и редовността на представените документи по
ал. 1, като в случай на непълнота или нере
довност на заявителя се дават указания и се
определя срок за отстраняването им.
(4) При установяване липса на възможности
или на компетентност от страна на агенцията
за извършване на акредитация по отношение на
заявения обхват, местоположение на дейността,
език, използван от заявителя, или други специ
фични условия във връзка с изискванията за
акредитация или при неизпълнение на дадените
указания, се отказва откриване на процедура и
заявлението с подадените документи се връща
на заявителя.
(5) В срок до 14 дни след установяване на
пълнотата и редовността на всички необхо
дими документи по ал. 1 агенцията съгласува
със заявителя определения водещ оценител
по конкретното заявление. След приемане на
определения водещ оценител от лицето, жела
ещо да получи акредитация, агенцията открива
процедура за акредитация.
(6) В случай на аргументирано неодобрение
на определения водещ оценител агенцията
отново извършва оценка на възможностите
си за изпълнение на подаденото заявление и
извършва действия по реда на ал. 3 – 5.“
4. В ал. 7 числото „18“ се заменя с „14“.
5. Създава се ал. 8:
„(8) Правата на лицето, подало заявление за
акредитация, могат да се прехвърлят по реда
на чл. 22, ал. 3.“
§ 20. Член 21 се отменя.
§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дейностите по чл. 1,
ал. 1“ се заменят с „дейности по оценяване на
съответствието“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сертификатът за акредитация е поименен
и не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Предоставената акредитация може да
бъде прехвърляна при спазване изискванията
на процедурата за акредитация на агенцията.“
§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. наименование, седалище и адрес на уп
равление и единен идентификационен код – за
юридическо лице или едноличен търговец, или
еквивалентни данни за чуждестранно юриди
ческо лице;“.
2. Точка 6 се изменя така:
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„6. вида на дейността по оценяване на съот
ветствието, обхват, дата на издаване и срок на
валидност; обхватът може да бъде представен
в приложение към сертификата;“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. номер и дата на приложението, ако има
такова;“.
§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „тридне
вен“ се заменя със „7-дневен“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Обжалването по ал. 4 на заповеди,
издадени по ал. 1 и чл. 35, ал. 1, не спира
тяхното изпълнение.“
§ 24. В чл. 25 думите „изтичане на 6-месечен
срок от отказа и“ се заличават.
§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „определени в издадените
заповед и“ се заменят с „определени в изда
дения“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитацията лицето, което
желае да получи преакредитация, подава заяв
ление за преакредитация, което се разглежда
по реда и в сроковете по чл. 19.
(3) При откриване на процедура съгласно
чл. 19, ал. 5 агенцията извършва преакредитация
по реда на чл. 20 в срок до изтичане валид
ността на сертификата на вече предоставената
акредитация.“
3. В ал. 4 след думата „обстоятелства“ се
добавя „по искане на лицето, подало заявление
за преакредитация“.
§ 26. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на агенция
та издава сертификат за преакредитация или
отказва преакредитация съответно по реда на
чл. 20, ал. 6 и чл. 24, ал. 1.“
§ 27. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „по реда и в
сроковете по чл. 19“.
2. В ал. 3 думите „регистриране на заяв
лението по ал. 1“ се заменят с „откриване на
процедура по реда на чл. 19, ал. 5“.
§ 28. В чл. 30, ал. 1 думите „с мотивирана
заповед“ и „или чл. 21“ се заличават.
§ 29. Наименованието на глава шеста се
изменя така: „Поддържане на акредитацията“.
§ 30. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Поддържането на акредитацията
се извършва през целия срок на валидност на
сертификата за акредитация.
(2) Поддържането на акредитацията включ
ва надзор и други действия, извършвани от
агенцията, с цел да се осигури непрекъснато
съответствие на дейността на акредитираните
лица с изискванията и процедурите за акреди
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тация на агенцията и запазване на доверието в
качеството на предлаганите от акредитираните
лица услуги.
(3) Дейностите по поддържането на акре
дитацията се извършват по ред, определен в
процедурите за акредитация на агенцията.“
§ 31. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „следните
видове надзор“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. извънредна оценка при получена инфор
мация за настъпили промени в условията, при
които е предоставена акредитацията, постъпили
писмени сигнали за нарушения от страна на
акредитирани лица, публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово ос
ведомяване, сигнали за некоректно позоваване
на акредитацията, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и други.“
§ 32. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) При констатиране на несъ
ответствие на акредитираните лица или на
кандидатите за акредитация с изискванията
за акредитация и с процедурите на агенцията
изпълнителният директор ограничава акреди
тирания или заявения за акредитация обхват,
временно ограничава обхвата на акредитацията,
спира, отказва или отнема акредитацията.
(2) Ограничаването на обхвата на акредита
цията се извършва, когато обективни доказател
ства, установени по време на оценки на място
или по друг начин, показват, че акредитираното
лице не съответства на изискванията за акре
дитация за определена част от акредитирания
обхват, но това не влияе на възможността му
да извършва дейността си по останалата част от
обхвата или в срока на временното ограничаване
на обхвата на акредитацията и акредитираното
лице не успее да докаже възможността си да
извършва дейностите, за които временно му е
ограничена акредитацията.
(3) Временно ограничаване обхвата на ак
редитацията за срок до 6 месеца се извършва,
когато акредитираното лице е временно в не
възможност да извършва част от дейностите,
за които е акредитирано, и те не влияят на
възможността му да извършва дейността си по
останалата част от обхвата.
(4) Спиране на акредитацията за срок до 6
месеца се извършва, когато обективни дока
зателства, установени по време на оценки на
място или по друг начин, показват, че акреди
тираното лице не съответства на изискванията
за акредитация и процедурите на агенцията и
то не е предприело ефикасни и навременни
коригиращи действия. Спиране на акредита
цията е процес, при който акредитацията е
временно невалидна.
(5) Отнемане или отказ от акредитацията
се извършва, когато акредитираното лице или
кандидатът за акредитация:
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1. е в невъзможност да извършва дейности
те, за които е акредитирано или кандидатства;
2. не изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация, което
води до заключение, че дейността на органа за
оценяване на съответствието, компетентността
му и системата за управление не са в състояние
да осигурят необходимото качество на предос
тавяните услуги, включително достоверността
на издаваните от него документи;
3. в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран
обхват;
4. издаде неистински или преправен документ,
или документ с невярно съдържание;
5. компрометира агенцията със свои действия
или бездействия;
6. в срока по ал. 4 не успее да докаже пред
агенцията възможност да извършва дейностите,
за които е акредитирано;
7. не заплаща услугите по акредитация съ
гласно утвърдения ценоразпис.“
§ 33. В чл. 35, ал. 1 накрая се поставя за
петая и се добавя „с изключение на случаите
по чл. 36, за които не е необходимо становище
от комисия по акредитация“.
§ 34. В чл. 36 накрая се поставя запетая
и се добавя „придружено от оригиналите на
сертификата за акредитация и на приложението
към него“.
§ 35. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) При ограничаване обхвата на
акредитацията, временно ограничаване обхва
та на акредитацията, спиране или отнемане
на акредитацията лицето е длъжно да върне
в агенцията оригиналите на сертификата за
акредитация и на приложението към него в
14-дневен срок от получаването на заповедта
по чл. 35, ал. 1. Лице със спряна или отнета
акредитация е длъжно да спре позоваването си
на акредитацията, независимо дали е оспорило
или не заповедта.
(2) Лицето, чиято акредитация е с ограни
чен или временно ограничен обхват, получава
сертификат за акредитация и приложението
към него с ограничен или временно ограничен
обхват.“
§ 36. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Лице, чиято акредитация е отнета,
може да кандидатства отново за акредитация
не по-рано от 6 месеца от датата на влизане
в сила на заповедта за отнемане на акреди
тация и представяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
(2) Орган по сертификация, чиято акредита
ция е отнета, трябва да оттегли/прекрати всички
сертификати, предоставени под акредитация в
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рамките на два месеца от датата на отнемане.
Органите по сертификация трябва да предста
вят в агенцията списък на предоставените от
тях сертификации с доказателства за тяхното
оттегляне/прекратяване.“
§ 37. Член 39 се отменя.
§ 38. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Който не изпълни задължението си
по чл. 37, ал. 1, като не върне оригиналите на
сертификата за акредитация и на приложението
към него, се наказва с имуществена санкция
в размер 2000 лв.“
§ 39. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „1000“ се заменя с „2000“;
б) в т. 2 числото „2000“ се заменя с „4000“;
в) в т. 3 числата „3000“ и „5000“ се заменят
съответно с „6000“ и „10 000“.
2. В ал. 2 думите „глоба или“ се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Неакредитирани от агенцията или от
национален орган по акредитация на друга дър
жава лица, които в своята дейност се позовават
на акредитация за дейности по оценяване на
съответствието, се наказват със:
1. глоба или с имуществена санкция в размер
2000 лв. – при първо нарушение;
2. глоба или с имуществена санкция в
размер 4000 лв. – при повторно или системни
нарушения.“
§ 40. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Който извършва дейност по
акредитация на органи за оценяване на съответ
ствието в нарушение на разпоредбата на чл. 2,
ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена
санкция в размер 50 000 лв.
(2) При повторно или системни нарушения
наказанието по ал. 1 е глоба или имуществена
санкция в размер 75 000 лв.
(3) Нарушенията се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, оправомощени
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
(4) Наказателните постановления се издават
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма или от оправомощени от него длъж
ностни лица.“
§ 41. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоред
ба“ се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точки 2, 3 и 4 се отменят;
б) точка 5 се изменя така:
„5. „Организации на акредитирани лица“ са
юридически лица с нестопанска цел, в които
поне половината от членовете са акредитирани
от агенцията лица.“;
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в) точка 9 се отменя.
3. Създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. За целите на този закон се прилагат
и определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008.
§ 1б. За целите на този закон се прилагат и
определенията на хармонизираните стандарти,
данни за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11
от Регламент (ЕО) № 765/2008.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. Създаденият до влизането в сила на
този закон Съвет по акредитация запазва своя
статут и изпълнява функциите по чл. 11, като
в срок до три месеца от влизането в сила на
закона привежда дейността си в съответствие
с неговите изисквания.
§ 43. В срок до два месеца от влизането в
сила на този закон дейността по акредитация
да се приведе в съответствие с неговите из
исквания.
§ 44. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4418

УКАЗ № 132
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за посевния и посадъчния материал, приет
от ХLI Народно събрание на 19 май 2010 г.
Издаден в София на 28 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
посевния и посадъчния материал (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 27 от 2005 г., бр. 30
и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 25
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава т. 11:
„11. извършва контролни официални лабора
торни анализи на семена, съответно посадъчен
материал в случаите по този закон; контролните
лабораторни анализи се извършват от Централ
ната лаборатория на Изпълнителната агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.“
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§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „заявление в ИАСАС“
се поставя точка, а думите докрая се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Конкурси за полски инспектори се
организират ежегодно от ИАСАС съгласно
наредба за реда и условията за провеждане на
конкурси за полски инспектори, издадена от
министъра на земеделието и храните. Обявите
за конкурсите с утвърден конспект на въпросите
за изпит се публикуват на интернет страниците
на Министерството на земеделието и храните и
на ИАСАС най-късно до 60 дни преди датата
на провеждането му.“
3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съот
ветно ал. 6, 7, 8 и 9.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думата „периодично“ се заменя с „ежегодно“.
5. Създават се ал. 11 – 19:
„(11) На лицата, на които е признато право
то да извършват полска инспекция, се издава
разрешение за упражняване на дейността, като
същите се вписват в регистър на полските ин
спектори към ИАСАС, който е публичен и се
обявява на интернет страницата на ИАСАС.
(12) При получаване на разрешението за
упражняване на дейността полските инспектори
подписват декларация да упражняват дейност
та безпристрастно и да спазват утвърдените
от Министерството на земеделието и храните
методи за извършване на полска инспекция.
(13) За извършваната от тях дейност лица
та по ал. 1 получават възнаграждение, чийто
размер се определя съгласно тарифа, одобрена
от Министерския съвет.
(14) За извършената полска инспекция лицата
по ал. 1 издават акт за полска инспекция по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на ИАСАС. Актът се издава в тридневен срок
от датата на извършване на инспекцията.
(15) Актът за полска инспекция по ал. 14 се
издава в три екземпляра – по един за полския
инспектор, за производителя на посевния ма
териал и за териториалното звено на ИАСАС,
на чиято територия се извършва семепроиз
водството. При липса на териториално звено
третият екземпляр се предава от полския ин
спектор, извършил апробацията, в Централното
управление на ИАСАС.
(16) При несъгласие с констатациите и
заключението на инспектора по ал. 1 семе
производителят може да обжалва акта пред
Централното управление на ИАСАС в 7-дневен
срок от издаването му с искане за извършване
на контролна официална полска инспекция. В
този случай ИАСАС е длъжна да извърши кон
тролна официална полска инспекция в 5-дневен
срок от получаване на жалбата. С контролната
проверка ИАСАС потвърждава, изменя или
отменя издадения акт за полска инспекция.
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(17) Изпълнителната агенция по сорто
изпитване, апробация и семеконтрол контро
лира дейността на инспекторите по ал. 1 по
спазването на изискванията на чл. 31, ал. 4 и
6 и чрез извършване на контролна официална
полска инспекция върху най-малко двадесет на
сто от инспектираните от тях площи.
(18) Когато при проверката се установят
несъответствия, но посевът отговаря на из
искванията за съответната или за по-ниска
категория, сертифицирането може да продължи.
(19) Полските инспектори по ал. 1 могат да
извършват полска инспекция само на посеви от
семена, за които има резултати от последващ
контрол и резултатите отговарят на изисква
нията на наредбите по чл. 29, ал. 6.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато лабораторията е собственост и/
или е организационно и финансово свързана с
лице, което извършва семепроизводство и/или
заготовка, и/или търговия на семена, тя може
да извършва анализи само на партиди семена,
произведени от трети лица след получаване на
разрешение от ИАСАС, като гарантира обек
тивност на резултатите.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Квалификацията на персонала на лабо
раториите по ал. 1 се удостоверява с успешно
положен изпит по реда на наредбата по чл. 9.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „в лаборатории на производители на
такива семена“ се заличават.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
2. В ал. 3 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“ и се създава изречение второ:
„Предложението до министъра на земеделието
и храните за издаване на разрешение се прави
от ИАСАС, съответно от НСРЗ, в 7-дневен срок
от извършване на проверката и определяне на
резултатите от лабораторните тестове.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В Министерството на земеделието и хра
ните се води централен регистър на одобрените
лаборатории, получили разрешение за работа
по ал. 3. Регистърът е публичен и се обявява
на интернет страниците на Министерството на
земеделието и храните и на ИАСАС.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чрез контролни лабора
торни анализи“ се заменят с „извършвани от
одобрените лаборатории чрез контролни анализи
върху минимум пет на сто от общия брой на
пробите от партидите сертифицирани семена,
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а за категория базови – върху минимум десет
на сто от общия брой на пробите от партидите
базови семена.“
2. В ал. 3 след думата „несъответствия“ се
добавя „в дейността на одобрените лаборатории“.
3. В ал. 4 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“ и се създават изречения
трето и четвърто: „В случаи на установено
несъответствие и/или нарушение при извърш
ване на лабораторния анализ или на правилата
за неговото извършване сертифицирането на
семената се отменя. Изключение се допуска
само в случаите, когато производителят на
семена докаже, че семената продължават да
отговарят на съответните изисквания.“
§ 6. В чл. 13, ал. 1 думите „официалната
сортова листа и“ се заменят с „официалната
сортова листа или“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „наредба“ се заменя с „на
редби“, а думата „продоволствието“ се заменя
с „храните“.
2. В ал. 5 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
§ 8. В чл. 18, ал. 13 думите „чл. 6, ал. 6“ се
заменят с „чл. 6, ал. 7“.
§ 9. В чл. 22, ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят
с „ал. 7“.
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Производство“ съ
юзът „и“ се заменя със запетая, а след думата
„заготовка“ се добавя „и търговия“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията и редът за издаване на раз
решенията по ал. 1 се определят с наредба на
министъра на земеделието и храните.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Редът за регистриране по ал. 3 и 4 се
определя с наредбата по ал. 2.“
4. В ал. 6 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Вземането на проби за лабораторен
анализ за определяне на посевните качества
на семената и за определяне на здравното
им състояние се извършва от ИАСАС или от
физически лица (пробовземачи), които са по
лучили разрешение от изпълнителния директор
на ИАСАС, от заготвени хомогенни партиди
семена. Разрешенията се издават съгласно
наредбите по чл. 29, ал. 6.“
2. В ал. 6 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“, а накрая се добавя „кои
то се публикуват на интернет страниците на
Министерството на земеделието и храните и
на ИАСАС“.
3. В ал. 8 и 9 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“.
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§ 12. В чл. 38, ал. 1 и 2 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 7“.
§ 13. В чл. 44, ал. 1 и 2 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 7“.
§ 14. В чл. 46, ал. 1 и 2 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 7“.
§ 15. В чл. 51, ал. 1 и 2 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 7“.
§ 16. В чл. 61, ал. 8 думите „чл. 6, ал. 6“ се
заменят с „чл. 6, ал. 7“.
§ 17. В чл. 66 думите „ал. 6“ се заменят с
„ал. 7“.
§ 18. В чл. 67, ал. 1 думите „ал. 8“ се за
менят с „ал. 9“.
Допълнителна разпоредба
§ 19. В останалите текстове на закона ду
мите „Министерството на земеделието и про
доволствието“, „министърът на земеделието и
продоволствието“ и „министъра на земеделието
и продоволствието“ се заменят съответно с
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и „ми
нистъра на земеделието и храните“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55
от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 9:
„9. контрола на качествения състав и пъл
ноценността на фуражите.“
2. В чл. 8, ал. 2 думите „Националната служба
по зърното и фуражите“ се заменят с „Нацио
налната ветеринарномедицинска служба“.
3. Създава се чл. 14б:
„Чл. 14б. (1) Националната служба по зърно
то и фуражите събира и обобщава ежемесечна
информация от обектите за производство за
произведените количества комбинирани фуражи
по видове и категории животни, за които са
предназначени.
(2) При поискване от другите компетентни
органи по този закон Националната служба по
зърното и фуражите им предоставя информация
по ал. 1.“
4. В чл. 15, ал. 1 и 3 думите „Националната
служба по зърното и фуражите“ се заменят с „На
ционалната ветеринарномедицинска служба“.
5. В чл. 16:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „изпъл
нителния директор на Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „директора на
регионалната ветеринарномедицинска служба“,
а думите „Националната служба по зърното и
фуражите“ се заменят с „Националната вете
ринарномедицинска служба“;
б) в ал. 2 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „регионалната
ветеринарномедицинска служба“, а числото „24“
се заменя със „72“;
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в) в ал. 3 думите „изпълнителният директор
на Националната служба по зърното и фуражи
те“ се заменят с „директорът на регионалната
ветеринарномедицинска служба“;
г) в ал. 4 и 5 думите „изпълнителния директор
на Националната служба по зърното и фуражи
те“ се заменят с „директора на регионалната
ветеринарномедицинска служба“;
д) в ал. 7 и 9 думите „Националната служба
по зърното и фуражите“ се заменят с „регио
налната ветеринарномедицинска служба“;
е) в ал. 10 думите „Националната служба
по зърното и фуражите е длъжна“ се заменят
с „директорът на регионалната ветеринарно
медицинска служба е длъжен“.
6. В чл. 17:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „На
ционалната служба по зърното и фуражите“
се заменят с „Националната ветеринарноме
дицинска служба“;
б) в ал. 3 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „Национал
ната ветеринарномедицинска служба“;
в) в ал. 4 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „Национал
ната ветеринарномедицинска служба“, а думите
„тарифа на Министерския съвет“ се заменят с
„тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за вете
ринарномедицинската дейност“.
7. В чл. 18:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „изпъл
нителния директор на Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „директора на
регионалната ветеринарномедицинска служба“;
б) в ал. 2 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „Национал
ната ветеринарномедицинска служба“;
в) в ал. 3 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „регионалната
ветеринарномедицинска служба“, а числото „24“
се заменя със „72“.
8. В чл. 19:
а) в ал. 1 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „регионалната
ветеринарномедицинска служба“;
б) в ал. 3 и 4 думите „изпълнителният ди
ректор на Националната служба по зърното
и фуражите“ се заменят с „директорът на ре
гионалната ветеринарномедицинска служба“;
в) в ал. 5 и 6 думите „изпълнителния ди
ректор на Националната служба по зърното и
фуражите“ се заменят с „директора на регио
налната ветеринарномедицинска служба“;
г) в ал. 8 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „Регионалната
ветеринарномедицинска служба“;
д) в ал. 10:
аа) досегашната т. 1 става т. 2;
бб) досегашната т. 2 става т. 1;
вв) в т. 3 думата „буквено-“ се заличава;
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е) в ал. 12 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „Национал
ната ветеринарномедицинска служба“;
ж) в ал. 13 думите „Националната служба
по зърното и фуражите“ се заменят с „Наци
оналната ветеринарномедицинска служба“, а
думите „тарифа на Министерския съвет“ се
заменят с „тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност“.
9. В чл. 21 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „регионал
ната ветеринарномедицинска служба“, думите
„в деня на настъпване на промяната, но“ се
заличават, а думите „24 часа“ се заменят със
„72 часа от настъпване на промяната“.
10. В чл. 25, ал. 2 думите „Националната
служба по зърното и фуражите“ се заменят
с „Националната ветеринарномедицинска
служба“.
11. В чл. 31:
а) в ал. 2 думите „Националната служба по
зърното и фуражите и“ се заличават, а думата
„поставят“ се заменя с „поставя“;
б) в ал. 3 думата „органите“ се заменя с
„органът“, а думата „установят“ се заменя с
„установи“.
12. В чл. 32 навсякъде думите „компетентният
орган“ се заменят със „съответният компетентен
орган по чл. 34, ал. 3 или 4“.
13. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната служба по зърното и
фуражите контролира качествения състав и
пълноценността на фуражите по ред, опреде
лен с наредба на министъра на земеделието
и храните.“;
в) в ал. 3 се създават т. 8 – 11:
„8. изпълнението на изискванията за регис
трация и одобрение на фуражни предприятия, за
хигиена на фуражите и специфичните изисквания
за проследимостта на фуражите, определени в
Регламент (ЕО) № 183/2005;
9. спазването на изискванията за пускане
на пазара, употреба и етикетиране на фуражни
добавки и премикси, определени в Регламент
(ЕО) № 1831/2003;
10. производството и търговията с комби
нирани фуражи;
11. наличието на нежелани субстанции и
продукти във фуражите.“
14. В чл. 37:
а) в ал. 1 думите „Компетентните органи
извършват“ се заменят с „Националната вете
ринарномедицинска служба извършва“;
б) в ал. 2 думите „компетентните органи
установят“ се заменят с „Националната вете
ринарномедицинска служба установи“, а думите
„те предприемат“ се заменят с „тя предприема“.
15. В чл. 45, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „органи“ се добавя „по чл. 34, ал. 3
или 4“.
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16. В чл. 47:
а) в ал. 1 думите „Националната служба по
зърното и фуражите“ се заменят с „Национал
ната ветеринарномедицинска служба“;
б) в ал. 2 думата „защитената“ се заменя с
„конфиденциалната“.
17. В чл. 49:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или на Нацио
налната ветеринарномедицинска служба“;
б) в ал. 2 след думата „фуражите“ се добавя
„или генералният директор на Националната
ветеринарномедицинска служба“, а думата
„сключва“ се заменя със „сключват“;
в) в ал. 4 думите „и становище на изпълни
телния директор на Националната служба по
зърното и фуражите“ се заличават;
г) в ал. 5 след думата „фуражите“ се добавя
„или на генералния директор на Националната
ветеринарномедицинска служба, в зависимост от
контрола, който упражняват по този закон и“;
д) алинея 7 се отменя.
18. В глава шеста се създава чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) При износ на фуражи те се
придружават със сертификат, издаден от офи
циален ветеринарен лекар по здравеопазване на
животните от регионалната ветеринарномеди
цинска служба, на чиято територия се намира
обектът, от който се изнася пратката.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава при
условията и по реда на чл. 238 и 239 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Сертификатът се издава по образец на
третата държава, за която се изнася пратката,
а когато няма такъв – по образец, утвърден със
заповед на генералния директор на Национал
ната ветеринарномедицинска служба.
(4) Сертификатът се издава след извършване
на съответните проверки и получени резултати
от лабораторни изследвания, необходими за
попълването му.
(5) Разходите за проверките и изследванията
по ал. 4 са за сметка на износителя.
(6) За издаване на сертификата се събира
такса в размер, определен в тарифата по чл. 14,
ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.“
19. В чл. 54, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. собствени приходи на Националната
служба по зърното и фуражите от анализи
на фуражи при контрола на техния качествен
състав и пълноценност“.
20. В чл. 55:
а) в ал. 1 т. 2 и 9 се отменят;
б) алинея 2 се отменя.
21. В чл. 56, ал. 2, т. 6 думите „участват в
изготвянето на нормативни актове за фуражите
или“ се заличават, а думата „такива“ се заменя
с „нормативни“.
22. В чл. 57 ал. 2 се отменя.
23. В чл. 78:
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а) в ал. 1 думите „изпълнителния директор на
Националната служба по зърното и фуражите“
се заменят с „генералния директор на Нацио
налната ветеринарномедицинска служба, а за
нарушения при първичното производство – от
генералния директор на Националната служба
за растителна защита“;
б) в ал. 2 думите „изпълнителния директор
на Националната служба по зърното и фуражи
те“ се заменят с „директорите на регионалните
ветеринарномедицински служби, съответно от
директорите на регионалните служби за рас
тителна защита“.
§ 21. (1) Националната служба по зърното и
фуражите в срок до три месеца от влизането в
сила на този закон предоставя на регионалната
ветеринарномедицинска служба документацията
за обектите, регистрирани и/или одобрени по
досегашния ред, както и списъците на опера
торите във фуражния сектор, които извършват
обмен на фуражи с държави – членки на Евро
пейския съюз, или разпределят пратки фуражи
от държави – членки на Европейския съюз.
(2) Директорите на регионалните ветери
нарномедицински служби в срок до 6 месеца
от влизането в сила на този закон служебно
издават заповед за одобрение, съответно заповед
и удостоверение за вписване на обектите по
ал. 1 и ги вписват в съответния регистър на
регионалната ветеринарномедицинска служба,
за което не се събира такса.
(3) Издадените преди влизането в сила
на този закон временни одобрения запазват
действието си за срока, за който са издадени.
(4) Започнатите производства за одобряване
или за регистрация на обекти се довършват по
реда на този закон.
(5) Националната служба по зърното и фу
ражите в срок до един месец от влизането в
сила на този закон предоставя на регионалната
ветеринарномедицинска служба документите,
свързани със започналите производства по ал. 4.
§ 22. (1) Националната служба по зърното и
фуражите в срок до един месец от влизането в
сила на този закон предоставя на регионалната
ветеринарномедицинска служба документаци
ята на обектите, на които временно е отнето
одобрението.
(2) Заинтересованите лица, след отстра
няване на нарушенията, довели до временно
отнемане на одобрението, уведомяват писмено
директора на регионалната ветеринарномеди
цинска служба.
(3) Директорът на регионалната ветеринар
номедицинска служба назначава комисия, която
в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2 из
вършва проверка на обекта и дава становище.
(4) В тридневен срок от получаване на ста
новището по ал. 3 директорът на регионалната
ветеринарномедицинска служба издава запо
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вед за одобрение и/или регистрация и вписва
обекта в съответния списък или регистър или
мотивирано отказва одобрението и/или ре
гистрацията. Отказът може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
§ 23. Извън случаите по § 21, ал. 1 и 5 и
§ 22, ал. 1 в срок до три месеца от влизането
в сила на този закон Националната служба
по зърното и фуражите предава на Национал
ната ветеринарномедицинска служба всички
документи, отнасящи се до безопасността на
фуражите, включително указания, инструкции,
чек-листове и други документи за осъществяване
на контрола по безопасност на фуражите, доку
ментите, свързани с оценката на риска, както
и утвърдените бланки и образци на документи.
§ 24. Националната служба по зърното и
фуражите предава на Националната ветеринар
номедицинска служба документите по § 21 – 23
по опис с предавателно-приемателен протокол.
§ 25. В срок до 10 дни от влизането в сила
на този закон Националната служба по зър
ното и фуражите предоставя на Националната
ветеринарномедицинска служба пълен достъп
до електронната база данни за операторите във
фуражния сектор.
§ 26. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95
и 102 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 395 ал. 1 се изменя така :
„(1) Националната ветеринарномедицинска
служба осъществява официален контрол за безо
пасност на фуражи, фуражни суровини, фуражни
добавки и премикси при тяхното производство,
транспортиране, търговия, съхранение, внасяне,
изнасяне и употреба съгласно чл. 34, ал. 3 от
Закона за фуражите.“
2. В чл. 404, ал. 1 думите „чл. 19, ал. 9“ се
заменят с „чл. 19, ал. 10“.
3. В чл. 466, ал. 1 думите „чл. 19, ал. 9“ се
заменят с „чл. 19, ал. 3“.
4. Навсякъде в закона думата „продоволст
вието“ се заменя с „храните“.
5. Навсякъде в закона думите „Институтът
за контрол на ветеринарномедицинските про
дукти“, „Института за контрол на ветеринарно
медицинските продукти“ и „ИКВП“ се заменят
съответно с „Националната ветеринарномеди
цинска служба“ и „НВМС“.
§ 27. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4419
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УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за управление на отпадъците, приет от ХLI
Народно събрание на 19 май 2010 г.
Издаден в София на 28 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77,
87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 63 от
2006 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г. и бр. 82 и
95 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 накрая се добавя „с лица,
притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци
със съответния код съгласно наредбата по чл. 3“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думата „обезвреждане“ се
заменя с „третиране“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „разрешаването на ползва
не“ се заменят с „въвеждането в експлоатация“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Забранява се въвеждането в експлоата
ция на депа за опасни и неопасни отпадъци по
реда на Закона за устройство на територията без
наличие на определен размер на отчисленията
за единица депониран отпадък съгласно чл. 71а.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „цели за“ се добавя
„разделно събиране, повторна употреба“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Про
изводителите и вносителите на“ се заменят с
„Лицата, които пускат на пазара“.
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) За извършване на дейностите
по оползотворяване и/или обезвреждане на от
падъци, включително предварително третиране
преди оползотворяване и/или обезвреждане,
се изисква:
1. разрешение, издадено по реда на чл. 37, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда.
(2) Разрешения не се изискват за:
1. търговска дейност с отпадъци от черни
и цветни метали, които не притежават опасни
свойства;
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2. събиране и временно съхраняване на
отпадъци на мястото на образуване;
3. събиране и транспортиране на отпадъци
по смисъла на § 1, т. 18 и 19 от допълнител
ните разпоредби;
4. съхраняване на неопасни отпадъци, по
падащо в обхвата на операция, обозначена с
код R13 по смисъла на § 1, т. 17, буква „н“ от
допълнителните разпоредби.
(3) За извършване на търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали, които не
притежават опасни свойства, се издава лиценз
по реда на глава пета, раздел III.
(4) За дейностите по ал. 2, т. 3 и 4 директорът
на регионалната инспекция по околната среда
и водите, на чиято територия е седалището на
лицето, издава регистрационен документ по
образец, одобрен от министъра на околната
среда и водите, по реда на глава пета, раздел II.
(5) Директорът на регионалната инспекция
по околната среда и водите издава удостове
рение по образец, одобрен от министъра на
околната среда и водите, по реда на глава
пета, раздел IIІ преди издаването на лиценза
за дейността по ал. 2, т. 1, когато дейностите
по отпадъците се извършват на територията на
съответната регионална инспекция по околната
среда и водите.
(6) В случаите, когато се извършват едно
временно дейности по ал. 1 и по ал. 2, т. 3 и 4,
лицата могат да подадат заявление за издаване
на разрешение по чл. 37, включващо всички
дейности или част от тях, което отменя изисква
нето за издаване на регистрационен документ
за включените в разрешението дейности.
(7) Разрешение по ал. 1 или регистрационен
документ по ал. 2, т. 3 и 4 за извършване на
дейности с отпадъци се издава на физическо
или юридическо лице, регистрирано като тър
говец по българското или по националното
си законодателство, на държавни и общински
предприятия, сдружения на общини, коопе
рации и бюджетни предприятия по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за счетоводството, които отговарят на
изискванията на този закон.
(8) Алинея 2, т. 1 и 4 не се прилагат в
случаите на превоз на отпадъци по Регламент
(EО) № 1013/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози
на отпадъци, наричан по-нататък „Регламент
1013/2006“.“
§ 6. В чл. 13 думите „министъра на земе
делието и продоволствието“ се заменят с „ми
нистъра на земеделието и храните“.
§ 7. В чл. 15, ал. 2 думите „министъра на
земеделието и продоволствието“ се заменят с
„министъра на земеделието и храните“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думите „лица по чл. 12, ал. 6“ се
заменят с „лица по чл. 12, ал. 7“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „съдове за“ се добавя
„събиране и“;
б) в т. 2 и 4 след думите „съоръжения за“
се добавя „оползотворяването и/или“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. определянето на места за поставяне на
съдове, места за разделно събиране и площадки
за временно съхраняване на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване;“
г) в т. 10 след думата „батерии“ се добавя
„и акумулатори“;
д) създават се т. 11 – 15:
„11. организирането на дейностите по раз
делно събиране на опасните отпадъци от об
щия поток битови отпадъци извън обхвата на
наредбите по чл. 24, ал. 2 и 3 и предаването
им за оползотворяване и/или обезвреждане;
12. осигуряването на информация на об
ществеността по т. 5 – 7, 9 и 10;
13. осигуряване изпълнението на мерките
в Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците;
14. разделното събиране и временното съх
раняване на биоразградими отпадъци, като оп
ределя местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране на
отпадъците и предаването им за рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане;
15. почистването от отпадъци на общинските
пътища в съответствие с чл. 16в.“
§ 9. Създават се чл. 16а – 16в:
„Чл. 16а. Кметовете на общини с районно
деление могат да сключват договори с орга
низации по оползотворяване за всеки район
поотделно.
Чл. 16б. Кметът на общината осигурява
организирането на разделно събиране на от
падъци от опаковки.
Чл. 16в. Собствениците на пътищата по чл. 8
от Закона за пътищата отговарят за:
1. почистването от отпадъци на пътя, земното
платно, пътните съоръжения, обслужващите
зони, крайпътните обслужващи комплекси и
опорните пунктове за поддържане по смисъла
на § 1, т. 1 – 3, 6, 9 и 10 от допълнителните
разпоредби на Закона за пътищата;
2. осигуряването на съдове за събиране на
отпадъците и транспортирането им до съоръ
жение за тяхното третиране.“
§ 10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Кметът на общината самостоятелно,
когато не участва в регионално сдружение, или
съвместно с другите кметове на общините от
регионалното сдружение предприема действия
по възлагане и извършване на предпроектни
проучвания за изграждане на ново съоръжение/я
за третиране на битовите и/или строителните
отпадъци най-малко три години преди изчерпва
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не обема на депото за битови и/или строителни
отпадъци или изтичането на експлоатационния
срок на инсталацията, за което уведомява съ
ответната регионална инспекция по околната
среда и водите.“
§ 11. В чл. 19 след думата „битови“ се доба
вя „включително биоразградими“ и се поставя
запетая, а след думата „строителни“ се добавя
„опасни отпадъци, образувани от физически
лица“.
§ 12. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. (1) Общините, включени във всеки
от регионите по чл. 28, ал. 4, създават регио
нална система за управление на отпадъците,
състояща се от регионално депо и/или други
съоръжения за третиране на отпадъци.
(2) Регионалната система за управление на
отпадъците има за цел да постигне тяхното
ефективно третиране съобразно изискванията
на чл. 4, ал. 1 и изпълнение на задълженията
по чл. 16 чрез участие на общините.
(3) Общините – членове на регионалното
сдружение, определят собствеността на регио
налното депо и/или съоръжение за третиране
на отпадъците. Собствеността може да бъде:
1. на общината, която е собственик на те
рена или има учредено право на строеж върху
определения за изграждане терен;
2. съсобственост на общините – членове на
сдружението;
3. съсобственост между финансиращия частен
партньор и общината, собственик на терена, и/
или общините, членове на сдружението.
(4) Цената за третиране на тон отпадък,
постъпил в регионалната система за управление
на отпадъците, е еднаква за всички членове
на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1
и от нея не може да се формира печалба за
сдруженията.
(5) Община, неучастваща в регионалната
система за управление на отпадъците, може да
ползва същата или друга такава при условия и
цени, определени от съответното регионално
сдружение.“
§ 13. Създават се чл. 19б, 19в, 19г, 19д и 19е:
„Чл. 19б. (1) Общините, включени във всеки
от регионите по чл. 28, ал. 4, създават по реда
на този закон регионално сдружение.
(2) Общинският съвет на съответната
община приема решение за участие в сдру
жението по ал. 1, копие от което се изпраща
на кмета на общината, на чиято територия се
предвижда изграждането или е разположено
регионално депо.
(3) Общинският съвет на община от регион
по чл. 28, ал. 4 може да приеме решение за
присъединяването є към сдружение на общини
от друг регион, при условие че не се осуетява
създаването или функционирането на регио
налното сдружение или регионалната система
за управление на отпадъците в собствения
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є регион, след представяне на положителни
становища на двете регионални сдружения и
на регионалната инспекция по околната среда
и водите.
(4) Членове на регионалното сдружение
могат да бъдат само общини.
(5) Регионалното сдружение възниква от
датата на неговото първо общо събрание,
протоколът от което се изпраща на министъра
на околната среда и водите за регистрация в
специален регистър и на съответния областен
управител.
(6) Регионалното сдружение е юридическо
лице със седалище в общината, която е соб
ственик на терена, върху който е изградено
или се предвижда изграждането на регионално
депо, или която има учредено право на строеж.
(7) Регионалното сдружение не формира и не
разпределя печалба, не придобива собственост.
Неговата дейност се подпомага и осигурява от
съответните общински администрации.
(8) Органи на управление на регионалното
сдружение са общото събрание и председателят
на сдружението.
(9) Общините могат да получат финанси
ране на проекти в областта на управление на
отпадъците от европейските фондове, държав
ния бюджет, Предпрятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите
или други национални публични източници на
финансиране само след създаването на регио
нално сдружение.
(10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в
случаите, когато съответният регион се състои
от една община.
(11) Община, която откаже да участва,
предизвика забавяне, осуети създаването или
функционирането на регионално сдружение и/
или на регионална система за управление на
отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите
ползи на останалите общини от съответния
регион.
Чл. 19в. (1) Общото събрание на регио
налното сдружение се състои от кметовете на
участващите в него общини.
(2) Областният управител, а ако съответният
регион по чл. 28, ал. 4 попада на територията
на две или повече области – техните областни
управители, участват в общото събрание на
регионалното сдружение без право на глас.
(3) Общото събрание на сдружението се
свиква от неговия председател веднъж на 6
месеца или по искане на някое от лицата по
ал. 1 или 2. Свикването става чрез писмена
покана с дневен ред до горепосочените лица,
копие от която се изпраща на министъра на
околната среда и водите.
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(4) Общото събрание се провежда, ако на
него присъстват кметовете на всички общини,
членове на регионалното сдружение.
(5) При липса на кворум събранието се
отлага за един час по-късно и се провежда,
ако на него присъстват най-малко две трети
от кметовете и те представляват най-малко две
трети от жителите на всички общини – членове
на регионалното сдружение.
Чл. 19г. (1) Общото събрание взема реше
ния за:
1. избор на председател;
2. приемане на нови членове в регионалното
сдружение;
3. даване становище за присъединяване на
община към сдружение на общини;
4. определяне на отделните съоръжения за
третиране на отпадъци, структурата и разви
тието на регионалната система за управление
на отпадъци;
5. възлагане на обществени поръчки и избор
на доставчици и изпълнители по изграждане
то на елементите на регионалната система за
управление на отпадъци;
6. провеждане на процедури за избор на
оператор/и на регионалната система за упра
вление на отпадъците;
7. утвърждаване на единна цена за трети
ране на тон отпадък, постъпил в регионалната
система за управление на отпадъците;
8. приемане на инвестиционна програма за
развитието на регионалната система за упра
вление на отпадъците;
9. определяне на реда и начините за събиране
и разпределение на дължимата цена от потре
бителите на системата (общините – членове
на регионалното сдружение);
10. сключване на договори и определяне на
цените в случаите, когато регионалната систе
ма за управление на отпадъците се ползва от
общини извън регионалното сдружение или от
други притежатели на отпадъци;
11. осъществяването на контрола на експло
атацията на регионалната система за управле
ние на отпадъците и дейността на избрания
оператор/и;
12. собствеността на регионалното депо и/
или на съоръженията за третиране на отпадъци;
13. вътрешни правила за работа на сдру
жението;
14. други въпроси, свързани с дейността на
регионалното сдружение.
(2) В случаите по чл. 19в, ал. 4 общото
събрание взема решения с мнозинство наймалко две трети от присъстващите кметове,
които представляват най-малко две трети от
жителите на всички общини – членове на ре
гионалното сдружение.
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(3) В случаите по чл. 19в, ал. 5 общото
събрание взема решения с единодушие.
(4) За проведените заседания на общото
събрание се съставят протоколи, които се
подписват от неговия председател и от при
състващите кметове.
(5) Решенията на общото събрание се оповес
тяват по подходящ начин във всяка от общините
и се изпращат на министъра на околната среда
и водите и на съответния областен управител.
(6) Решенията на общото събрание подле
жат на обжалване само от заинтересованите
общини по реда на Административнопроцесу
алния кодекс.
(7) Община, която не изпълни решение на
общото събрание в определения є за това срок,
отговаря за нанесените вреди и пропуснати
ползи на членовете на регионалното сдружение.
Чл. 19д. (1) Председателят на регионалното
сдружение се избира измежду лицата по чл. 19в,
ал. 1 за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.
(2) Председателят на сдружението участва
в гласуванията на общото събрание наравно с
останалите кметове на общини.
Чл. 19е. Председателят на сдружението:
1. представлява сдружението;
2. изготвя дневния ред за заседанията на
общото събрание;
3. свиква и ръководи заседанията на общото
събрание;
4. поддържа достоверна информация за броя
на жителите на общините – членове на регио
налното сдружение, на основата на официалните
данни от Националния статистически институт;
5. организира и ръководи изпълнението на
решенията на общото събрание;
6. извършва други дейности, възложени му
от общото събрание.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) По предложение на министъра на окол
ната среда и водите с акт на Министерския
съвет се разрешава използването на до 10 на
сто от оставащия капацитет на регионалното
депо, който е в експлоатация, или проектния
капацитет на друг вид регионално съоръжение
за третиране на битовите отпадъци за нуждите
на други райони, когато е налице обоснована
и неотложна необходимост, свързана с пости
гането на националните цели по Национал
ната програма за управление на дейностите
по отпадъците. Депата и/или съоръженията,
използването на които се разрешава за нуж
дите на други райони, трябва да са изградени
със средства, над 50 на сто от които осигурени
от държавния бюджет на Република България
или от друго национално или международно
финансиране.
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(3) Отпадъците, предназначени за третиране
по ал. 2, се оползотворяват и/или обезвреждат
по цените за третиране на битовите отпадъци
на съоръжението от съответната регионална
система.“
§ 15. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „многократна употреба“ се
заменят с „повторно използване“, а след думите
„и целите за“ се добавя „разделното събиране“
и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Изискванията към дейностите по съби
ране и третиране на отпадъците на територията
на лечебните и здравните заведения и национал
ните центрове по проблемите на общественото
здраве се определят с наредба на министъра
на здравеопазването, съгласувана с министъра
на околната среда и водите.“
§ 16. В глава четвърта наименованието на
раздел I се изменя така: „Информация и пуб
лични регистри“.
§ 17. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице води публични регистри на:
1. разрешенията по чл. 37, регистрационни
те документи по чл. 12, ал. 4 и на закритите
обекти и дейности;
2. лицата, които пускат на пазара батерии
и акумулатори, включително вградени в уреди
и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара електри
ческо и електронно оборудване;
4. лицата по чл. 84, ал. 1.
(2) Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма води публичен регистър на
издадените лицензи по реда на глава пета,
раздел III.
(3) Регистърът по ал. 1, т. 1 съдържа ин
формация за:
1. наименование на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. номер на разрешението или регистраци
онния документ и дата на издаване;
4. адрес по съдебна регистрация;
5. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
6. адрес на площадките, на които е разре
шено да се извършва дейност;
7. код на отпадъка съгласно наредбата по
чл. 3;
8. код и наименование на разрешената
дейност съгласно § 1, т. 8, 17, 18, 19 или 21 от
допълнителните разпоредби.
(4) Регистърът по ал. 1, т. 2 съдържа ин
формация за:
1. регистрационен номер и наименование
на лицето;
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2. единен идентификационен код;
3. търговски марки, които лицето използва
в страната;
4. адрес за кореспонденция, включващ по
щенски код, населено място, име и номер на
улица/булевард и интернет адрес;
5. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
6. вид на батериите и акумулаторите, които
пуска на пазара – портативни, автомобилни,
индустриални;
7. начин на изпълнение на задължения
та – индивидуално или чрез колективна система,
включително наименованието на организацията
по оползотворяване, в която членуват.
(5) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа ин
формация за:
1. регистрационен номер и наименование
на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. търговски марки, които лицето използва
в страната;
4. адрес за кореспонденция, включващ по
щенски код, населено място, име и номер на
улица/булевард и интернет адрес;
5. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
6. категории електрическо и електронно
оборудване, които пуска на пазара;
7. начин на изпълнение на задължения
та – индивидуално или чрез колективна система,
включително наименованието на организацията
по оползотворяване, в която членуват.
(6) Регистърът по ал. 1, т. 4 съдържа ин
формация за:
1. регистрационен номер и наименование
на търговеца или брокера;
2. статут на лицето – търговец или брокер;
3. седалище и адрес на управление;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. вид, код и наименование на отпадъка,
който търгува.“
§ 18. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26a. (1) Лицата, пускащи на пазара
батерии и акумулатори, включително вграде
ни в уреди и в моторни превозни средства, се
регистрират в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 2
при условия и по ред, определени в съответната
наредба по чл. 24, ал. 2.
(2) Лицата, пускащи на пазара електриче
ско и електронно оборудване, се регистрират
в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 3 при условия
и по ред, определени в съответната наредба
по чл. 24, ал. 2.“
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „т. 1“.
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2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Агенция „Митници“ и Националната
агенция за приходите предоставят при писме
но поискване на Изпълнителната агенция по
околна среда информация за количествата на
продуктите по посочени конкретни кодове от
актуалната за съответната година Комбинирана
номенклатура на Република България и списък
на лицата, извършващи дейност с тях.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „и 5“ се заменят с „5 и 6“.
§ 20. В чл. 28, ал. 1 думите „Министерството
на околната среда и водите“ се заменят с „Ми
нистърът на околната среда и водите“.
§ 21. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се добавя „и комплексно
разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел II от Закона за опазване на околната
среда“;
б) в т. 3 текстът преди буква „а“ се изменя
така: „лицата, чийто средносписъчен брой на
персонала надвишава 10 души и при чиято
дейност се образуват:“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Програмите по ал. 1 се разработват в
съответствие с Националната програма за упра
вление на дейностите по отпадъците и включват
мерки, предвидени в плана за действие към
Националната програма.“
§ 22. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и ал. 4“ се заличават и
накрая се добавя „за съгласуване или утвър
ждаване“.
2. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя
с „14-дневен“.
3. В ал. 3 думите „и 3“ и изречение второ
се заличават.
4. Създават се нови ал. 5 – 8 и ал. 9 и 10:
„(5) Програмите, изготвени от лицата по
чл. 29, ал. 1, т. 3, извършващи дейности на
територията на повече от една регионална
инспекция по околната среда и водите, се ут
върждават от директора на всяка регионална
инспекция по околната среда и водите, на чиято
територия се извършват дейностите.
(6) В срок до 14 дни от внасянето на про
ектите на програмите по ал. 3 и 5 директорът
на регионалната инспекция по околната среда
и водите може еднократно да изиска от зая
вителя отстраняване на нередовности и/или
предоставяне на допълнителна информация.
(7) В срок до 14 дни от уведомяването по
ал. 6 заявителят отстранява нередовностите и/
или предоставя допълнителната информация.
(8) В срок до 14 дни от датата на отстраня
ване на нередовностите и/или предоставянето
на допълнителната информация директорът на
регионалната инспекция по околната среда и
водите съгласува със становище или утвърждава
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с решение представените проекти.
(9) Директорът на регионалната инспекция по
околната среда и водите отказва съгласуването
или утвърждаването на представения проект на
програма с мотивирано решение, когато не са
спазени изискванията по ал. 7.
(10) След издаден отказ по ал. 9 лицата по
чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 могат да представят нова
програма по реда на ал. 1.“
5. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съот
ветно ал. 11, 12, 13 и 14.
§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 15:
„15. информация от лицата, извършващи
дейности по събиране на отпадъци, за съо
ръженията, на които предават отпадъците за
оползотворяване и/или обезвреждане.“
2. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думата „обезврежда
нето“ се заменя с „третирането“;
б) в т. 1 думите „неизискващи прекомерни
разходи“ се заличават.
§ 24. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Продуктова такса в размер и по
ред, определени с акт на Министерския съвет,
се заплаща от:
1. лицата по чл. 11, ал. 1 и 2, които не из
пълняват по реда на чл. 11, ал. 4 задължени
ята и целите за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците съгласно този закон и наредбите
по чл. 24, ал. 2;
2. лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1, които не са
доказали по безсъмнен начин пред министъра
на околната среда и водите, че са изпълнили
задълженията и целите по т. 1;
3. лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в
организация по оползотворяване, които не є
заплащат уговореното възнаграждение;
4. организациите по оползотворяване, ко
ито не са доказали по безсъмнен начин пред
министъра на околната среда и водите, че са
изпълнили задълженията и целите по т. 1 на
лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в тях.“
§ 25. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Разрешения за извършване на дей
ности по оползотворяване и/или обезврежда
не на отпадъци, включително предварително
третиране преди оползотворяването или обез
вреждането, се издават:
1. от директора на регионалната инспекция
по околната среда и водите, на чиято територия
се извършват дейностите;
2. от министъра на околната среда и водите
или от оправомощено от него длъжностно лице,
когато дейностите се извършват на територията
на повече от една регионална инспекция по
околната среда и водите.“
§ 26. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в текста преди т. 1 думите „чл. 12, ал. 6“
се заменят с „чл. 12, ал. 7“;
б) създава се т. 11:
„11. категориите уреди или видовете батерии
и акумулатори, съгласно съответните наредби по
чл. 24, ал. 2, в случаите, когато се кандидатства
за разрешение за извършване на дейности с
излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване или негодни за употреба батерии
и акумулатори.“
2. В ал. 2 думата „магнитен“ се заменя с
„електронен“.
§ 27. В чл. 39, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „оригинал или нотариално
заверено копие на удостоверение за вписване в
съответния регистър на заявителя“ се заменят
с „единен идентификационен код“.
2. В т. 7 след думите „съгласно Закона за
опазване на околната среда“ се добавя „и/или
решение по оценка за съвместимост по реда на
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие“.
3. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. санитарно удостоверение от регионалната
инспекция за опазване и контрол на обществено
то здраве (РИОКОЗ) – за лицата, извършващи
дейности с опасни отпадъци от хуманната меди
цина или свързана с тях изследователска дейност
на територията на съответната инспекция, или
от министъра на здравеопазването – когато
дейностите се извършват на териториите на
повече от една РИОКОЗ;
9. документите по чл. 51, ал. 1, т. 6 – за дей
ностите по транспортиране на опасни отпадъци
в случаите по чл. 12, ал. 6;“.
4. Създават се т. 12 – 14:
„12. копие – извадка от влязъл в сила подро
бен устройствен план, заверено от компетентния
орган по Закона за устройство на територията;
13. заверено копие на нотариален акт или
на договор за наем, придружен с друг удосто
верителен документ за собственост на имота,
издаден от компетентните служби, на чиято
територия е площадката, съдържащ данни за
адреса на обекта, парцела, планоснимачния
номер и други описателни данни, когато имотът
е извън регулация;
14. определен размер на отчисленията за
един тон депониран отпадък съгласно чл. 71а
за дейност по обезвреждане на опасни и нео
пасни отпадъци чрез депониране.“
§ 28. В чл. 40, ал. 3 думите „един месец“ се
заменят с „два месеца“.
§ 29. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „упълномощено“ се заменя
с „оправомощено“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В срок 15 дни от подаване на заявление
за издаване на разрешение за извършване на
дейности по изгаряне или съвместно изгаряне
на отпадъци, което отговаря на изискванията
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на закона, или от отстраняването на нередов
ности и/или предоставянето на допълнителна
информация в случаите по чл. 40, ал. 1, компе
тентният орган по чл. 37, т. 1 и 2 съвместно с
общините оповестява и осигурява в продължение
на един месец при равнопоставеност достъп на
заинтересуваните лица до заявлението.“
§ 30. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „допълнителната
информация“ се добавя „или от изтичането на
едномесечния срок по чл. 41, ал. 3“.
2. В ал. 3 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. е налице неизпълнение на чл. 39, ал. 2;
5. площадката и дейностите, които ще се
извършват на нея, не отговарят на минимал
ните изисквания на наредбите по чл. 24, ал. 2;
6. заявлението е подадено от организация
по оползотворяване.“
§ 31. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 лицето прилага:
1. декларация, че не е настъпило изменение
в условията, при които разрешението е било
издадено;
2. утвърдена актуализирана програма за
управление на дейностите по отпадъците – за
лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3.“
§ 32. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „уведомява компетентния
орган“ се заменят с „подава заявление за из
менение и/или допълнение на разрешението,
заедно със съответните документи по чл. 38 и/
или 39, удостоверяващи промяната“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Органът по ал. 1 може еднократно да
изисква от заявителя отстраняване на нере
довности и/или предоставяне на допълнителна
информация към заявлението за изменение
и/или допълнение на разрешението, когато
това е необходимо за изясняване на фактите
и обстоятелствата по чл. 38 и 39 и/или с цел
отстраняване на нередовностите.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по ал. 4 органът по ал. 1
уведомява заявителя в срок до 15 дни от пос
тъпване на заявлението.
(6) В срок до един месец от уведомяването
по ал. 5 заявителят отстранява нередовностите
и/или предоставя допълнителната информация.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
5. Създава се ал. 8:
„(8) Компетентният орган отказва да измени
и/или допълни разрешението, когато:
1. заявлението и/или приложените към него
документи по ал. 2 не отговарят на норматив
ните изисквания;
2. се установи, че заявителят си е послужил
с неверни данни;
3. в случаите по ал. 1, т. 5 площадката и дей
ностите, които ще се извършват на нея, не отгова
рят на минималните изисквания в наредбите по
чл. 24, ал. 2;
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4. не са спазени изискванията на ал. 6.“
§ 33. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ ал. 6“ се заменят с „ ал. 7“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правата по издадените разрешения и
по откритата процедура по издаването им се
прехвърлят при промяна на техния титуляр
при запазване условията на разрешението след
уведомяване на компетентния орган, който
отразява служебно промяната.“
§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 7“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. лицата, от които се приемат отпадъци
за транспортиране;“.
3. Точка 3 се отменя.
§ 35. В чл. 51, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „оригинал или нотариално
заверено копие на удостоверение за вписване
в съответния регистър“ се заменят с „единен
идентификационен код“.
2. Създават се т. 5 – 8:
„5. копия на писмени договори с лица, на
които се предават отпадъците, притежаващи
разрешителен документ по чл. 12, ал. 1 за опол
зотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3;
6. за дейностите по транспортиране на опас
ни отпадъци по шосе се представят следните
документи:
а) копие от свидетелство за регистрация на
транспортното средство;
б) копие от талон за преминал технически
преглед;
в) копие от удостоверение на консултанта
по безопасността при превоз на опасни товари;
г) копие от удостоверение за успешно поло
жен изпит от водача на транспортното средство
по Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари ADR;
д) документ, удостоверяващ техническата
пригодност на транспортното средство – за
съответствието на транспортното средство с
изискванията на международните договори по
транспортиране на опасни товари;
7. за дейностите по транспортиране на
опасни отпадъци с железопътен транспорт се
представят следните документи:
а) копие от удостоверение на консултант по
безопасността, издавано по образец съгласно
Правилника за железопътен превоз на опасни
товари (RID), валидно за превози с железопъ
тен транспорт;
б) документ, удостоверяващ пригодността на
транспортното средство, съгласно изискванията,
посочени в RID;
8. за дейностите по транспортиране на
опасни отпадъци от транспортни средства във
водни обекти се представя копие от документ,
доказващ пригодността на ползваните плаващи
съоръжения и оборудването към тях за събиране
на опасни отпадъци.“
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§ 36. В чл. 52, ал. 2 накрая се добавя „или
когато заявлението е подадено от организация
по оползотворяване“.
§ 37. В чл. 53, ал. 2 думите „чл. 26, ал. 1“
се заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 1“ и след тях се
добавя „и отнема издадения регистрационен
документ“.
§ 38. В чл. 54, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. декларация, че е търговец, с посочване на
единен идентификационен код, а за чуждестран
ните лица – копие на документ, издаден в съ
ответствие с националното му законодателство,
удостоверяващ правния статус на заявителя;“.
2. В т. 3 след думата „площадката“ се добавя
„или разрешение по чл. 37“.
§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и прилага“ и
се създават т. 1 и 2:
„1. документите по чл. 54, ал. 4, т. 2;
2. документ, удостоверяващ изпълнението
на задълженията по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда.“
2. В ал. 3 думата „упълномощено“ се заменя
с „оправомощено“.
§ 40. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „упълномощен“
се заменя с „оправомощен“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ след думите „и цветни ме
тали“ се добавя „по чл. 60, ал. 2“;
бб) създава се буквa „ж“:
„ж) е отпаднало правното основание за
ползване на единствената площадка, вписана
в лиценза;“
б) създава се т. 4:
„4. заличава вписана в лиценза площадка при:
а) наличие на мотивирано предложение от
министъра на околната среда и водите;
б) установена от комисията по чл. 56, ал. 1
липса на правно основание за ползване на
имота, на който е разположена площадката,
при условие че тя не е единствената, вписана
в лиценза.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В заповедта по ал. 1, т. 2 се включва
разпореждане за предварително изпълнение
при условията на чл. 60, ал. 1 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс, освен когато тър
говецът представи банкова гаранция в полза
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма в размер на 30 000 лв. В случай че
заповедта за отнемането бъде потвърдена от
съда с влязло в сила решение, банковата га
ранция се освобождава в полза на органа по
предходното изречение.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „по ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „по
ал. 1, т. 1, 2 и 4“.
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4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма или оправомощен от него за
местник-министър издава дубликат на лиценза,
когато е изгубен, откраднат или унищожен, въз
основа на заявление на търговеца и декларация
по ред, определен с наредбата по чл. 61.
(5) В 7-дневен срок от получаването на за
поведта за отнемане, съответно прекратяване
на лиценза за извършване на търговска дейност
с отпадъци от черни и цветни метали търгове
цът е длъжен да предаде в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма оригинала
на лиценза.“
§ 41. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в деня на получаване или
експедиране“ се заменят с „непосредствено след
извършване на сделката за получаване и/или
експедиране“.
2. В ал. 2 след думите „по местонахожде
нието на площадката“ се добавя „в срок до 7
дни след представянето им“.
3. В ал. 3 след думата „проводници“ се
добавя „и части и съоръжения от подвижните
жп състави или железния път“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) В тримесечен срок от преустановяване
на дейността търговецът е длъжен да реализира
наличните количества отпадъци от черни и
цветни метали, както и да предприеме необхо
димите мерки за почистване на площадката.“
§ 42. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код на зая
вителя;“
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 5 думите „дейностите“ и „временно
съхраняване“ се заличават, а думите „или с
общини“ се заменят с „и с общини“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. сключени предварителни писмени догово
ри с лица, притежаващи разрешение по чл. 12,
за предварително третиране, рециклиране и/
или оползотворяване на отпадъците, чрез които
се осигурява изпълнението на задълженията на
членовете на организацията по оползотворяване
по този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;“
д) създават се т. 9, 10 и 11:
„9. учредителен акт на организацията по
оползотворяване;
10. нотариално заверена от заявителя декла
рация, че не е свързано лице по смисъла на
този закон с лице, на което е отнето разреше
нието или му е отказано издаването на такова
разрешение, преди изтичането на една година
от отнемането или отказа;
11. проект на договор между организацията
по оползотворяване и нейните членове.“
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2. В ал. 6 се създава т. 4:
„4. да съдържа забранителни разпоредби за:
а) разпределяне на печалба;
б) издаване на облигации и акции с купони
за дивидент;
в) отпускане на кредити и гаранции по
кредити на трети лица, както и поемането на
менителнични задължения;
г) издаване на акции на приносител;
д) включване в предмета на дейност на дру
жеството на дейности извън изрично посочените
в § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби;
е) преобразуването на организацията чрез
вливане, сливане, разделяне, отделяне или прех
върляне на цялото имущество на едноличния
собственик на капитала.“
3. В ал. 7 след думата „Заявлението“ се
добавя „и програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4“, а
думата „подава“ се заменя с „подават“.
§ 43. Създават се чл. 62а – 62в:
„Чл. 62а. (1) Правата по издаденото разре
шение по чл. 62 не могат да се прехвърлят и/
или преотстъпват.
(2) Организацията по оползотворяване не
може да се преобразува чрез вливане, сливане,
разделяне, отделяне, отделяне на еднолично
търговско дружество или прехвърляне на ця
лото имущество на едноличния собственик на
капитала.
(3) Организацията по оползотворяване не
може да сключва договор за извършване на
одит с регистриран одитор, който е неин слу
жител или акционер.
(4) Организацията по оползотворяване не
може да има предмет на дейност, различен
от посочения в § 1, т. 26 от допълнителните
разпоредби.
Чл. 62б. (1) Организацията по оползотворя
ване на отпадъци от опаковки представя към
заявлението по чл. 62, ал. 2 сключени предва
рителни писмени договори с не по-малко от
10 общини с общо население не по-малко от
200 000 жители.
(2) Към заявлението по чл. 62, ал. 2 орга
низацията по оползотворяване на отпадъци
от опаковки представя заверен от кмета на
общината план за разполагане на съдове за
разделно събиране на отпадъците, посочени с
конкретни параметри (обем, тип) и количест
вено-стойностна сметка.
(3) Окончателните договори трябва да съот
ветстват на предварителните договори по ал. 1.
(4) Договорите по ал. 1 и 3 трябва да отго
варят на минимални критерии и изисквания
по наредбата по чл. 24, ал. 2 за съответния вид
масово разпространени отпадъци.
Чл. 62в. В тримесечен срок от получаване
на разрешението по чл. 62, ал. 1 организацията
по оползотворяване на отпадъци от опаковки
представя на компетентния орган сключените
окончателни договори съгласно представените
договори по чл. 62, ал. 4, т. 5 и чл. 62б, ал. 1.“
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§ 44. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявлението“ се
добавя „и приложените към него документи,
необходими“, а думата „отговаря“ се заменя с
„отговарят“.
2. В ал. 2 след думите „Компетентният
орган“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“.
3. В ал. 4 думите „един месец“ се заменят
с „два месеца“.
§ 45. В чл. 64, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 запетаята и думите „ал. 4“ се за
личават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. на заявителя е отнето разрешение по
реда на чл. 68 до една година преди подаване
на настоящото заявление;“.
3. Създава се т. 3:
„3. не са спазени изискванията на чл. 63,
ал. 4.“
§ 46. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявление“ се добавя
„на хартиен и електронен носител“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъч
но-осигурителния процесуален кодекс;
2. актуализирана програма по чл. 29, ал. 1,
т. 4 съгласно изискванията на наредбите по
чл. 24, ал. 2 на хартиен и електронен носител;
3. документ за платена такса.
(3) В срок до два месеца от получаване на
заявлението или от отстраняване на нередов
ностите и/или предоставяне на допълнителната
информация органът по чл. 62, ал. 1 издава
или мотивирано отказва удължаване на срока
на разрешението.“
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Компетентният орган преценява дали
заявлението по ал. 1 и приложените към него
документи отговарят на изискванията на този
закон и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(5) Компетентният орган може еднократно
да изисква от заявителя в срок до един месец
от постъпване на заявлението отстраняване
на нередовности и/или предоставяне на до
пълнителна информация към заявлението и
приложените към него документи, когато това
е необходимо за изясняване на фактите и об
стоятелствата по ал. 2.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се из
меня така:
„(6) В срок до два месеца от изискването по
ал. 5 заявителят отстранява нередовностите и/
или предоставя допълнителната информация.“
§ 47. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) В случаите по ал. 1 организацията по
оползотворяване подава заявление на хартиен
и електронен носител за изменение и/или
допълнение на разрешението заедно с доку
ментите, удостоверяващи съответната промяна,
до компетентния орган в едномесечен срок от
настъпване на промяната.“
2. В ал. 3 и 4 след думите „заявление за
изменение“ се добавя „и/или допълнение“.
3. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Компетентният орган преценява дали
заявлението по ал. 2 и приложените към него
документи отговарят на изискванията на този
закон и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(6) Компетентният орган може еднократно
да изисква от заявителя до един месец от пос
тъпване на заявлението отстраняване на нере
довности и/или предоставяне на допълнителна
информация към заявлението и приложените
към него документи, когато това е необходимо
за изясняване на фактите в документите по ал. 2.
(7) В срок до два месеца от изискването по
ал. 6 заявителят отстранява нередовностите и/
или предоставя допълнителната информация.
(8) Компетентният орган отказва да измени
и/или допълни разрешението, когато:
1. заявлението за изменението и/или допъл
нението и/или приложените към него документи
не отговарят на нормативните изисквания;
2. не са спазени изискванията на ал. 7.“
§ 48. В чл. 68 се създават т. 4 и 5:
„4. организацията по оползотворяване е
разпределила печалба на своите акционери и/
или съдружници;
5. е налице неизпълнение на чл. 62б.“
§ 49. В чл. 69 ал. 2 се изменя така:
„(2) Компетентният орган и организацията по
оползотворяване информират обществеността
по подходящ начин за издаването на разреше
ние, както и за последващите му изменения и
допълнения или отнемане на разрешението.“
§ 50. В глава пета се създава раздел IVa:
„Раздел ІVа
Финансиране на обезвреждането на отпадъци
чрез депониране
Чл. 71а. (1) За дейност по обезвреждане на
отпадъци чрез депониране всеки собственик на
депо е длъжен да прави месечни отчисления в
банкова сметка за чужди средства на съответ
ната регионална инспекция по околната среда
и водите, на чиято територия се намира депото.
(2) Натрупаните през експлоатационния пе
риод на депото средства по ал. 1 се използват за
дейностите по закриване и следексплоатационни
грижи на площадката на депото съгласно раз
решението или комплексното разрешително по
чл. 12, ал. 1 и/или утвърдения от компетентните
органи по околна среда проект за рекултивация.
(3) Сметката по ал. 1 е с преходен остатък
в края на всяка календарна година.
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(4) Редът и начинът за изчисляване на отчис
ленията се определят с наредба на министъра
на околната среда и водите и министъра на
финансите.
(5) До 10-о число на текущия месец собстве
никът на депото превежда в сметката по ал. 1
месечните отчисления за предходния месец.
(6) Размерът на отчисленията за един тон
депониран отпадък се актуализира на всеки
три години.
(7) Средствата по ал. 2 за извършване на
дейностите по закриване и следексплоатационни
грижи на площадката на депото не могат да
са по-малко от средствата, определени по реда
на наредбата по ал. 4.
Чл. 71б. (1) За изпълнение на задължението
си по закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото или на участък или
клетка от него при наличие на необходимите
условия за закриване съгласно наредбата по
чл. 15, ал. 2 собственикът на депото подава
заявление до министъра на околната среда и
водите или до оправомощено от него длъжност
но лице за разходване на сумите от сметката
по чл. 71а, ал. 1.
(2) Редът и начинът за разходване на сумите
от сметката по чл. 71а, ал. 1 се определят с
наредбата по чл. 71а, ал. 4.
Чл. 71в. Собствениците на депа за инертни
отпадъци се освобождават от задълженията
по чл. 71а.
Чл. 71г. Изискванията на чл. 71а не се при
лагат за депа за отпадъци, в които съвместно
се депонират минни отпадъци по Закона за
подземните богатства и отпадъци съгласно
чл. 2, ал. 1, когато:
1. количеството на депонираните или пред
видените за депониране минни отпадъци е
преобладаващо, и
2. за изпълнението на дейностите по закрива
не и следексплоатационни грижи на площадката
на депото се осигурява финансово обезпечение
по реда на Закона за подземните богатства.
Чл. 71д. В срок до три месеца от преуста
новяване експлоатацията на депото собствени
кът започва извършването на дейностите по
закриване на депото в съответствие с плана за
закриване на депото.
Чл. 71е. (1) Лицата, чиито отпадъци се обез
вреждат чрез депониране на регионално или
общинско депо, правят отчисления в размер
и по ред, определени с акт на Министерския
съвет, по предложение на министъра на окол
ната среда и водите и министъра на финансите.
(2) Отчисленията по ал. 1 имат за цел да
се намали количеството на депонираните от
падъци и да се насърчи тяхното рециклиране
и оползотворяване.
(3) Натрупаните средства по ал. 1 се раз
ходват за дейности по изграждане на нови
съоръжения за третиране на битови отпадъци,
обезпечаващи изпълнение от общините на
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изискванията на закона и подзаконовите нор
мативни актове по неговото прилагане.
Чл. 71ж. Отчисленията по чл. 71а, ал. 1 и
чл. 71е, ал. 1, когато се правят от общини, са
елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от
Закона за местните данъци и такси.
Чл. 71з. Изискванията на този раздел не се
прилагат за депа за отпадъци, които изцяло
са включени в програмите за отстраняване на
екологични щети, приети с решение на минис
търа на околната среда и водите, в съответствие
със Закона за опазване на околната среда и
акта на Министерския съвет съгласно § 9 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за опазване на околната среда.“
§ 51. В глава пета наименованието на раз
дел V се изменя така: „Трансграничен превоз
на отпадъци“.
§ 52. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Превозът на отпадъци в рамките
на Европейската общност със или без транзит
през трети страни, вносът в Общността от трети
страни, износът от Общността към трети страни,
както и транзитът през Общността от и към
трети страни на отпадъци се извършват при
условията и по реда на Регламент 1013/2006.
(2) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице е
компетентният орган за Република България по
прилагането на Регламент 1013/2006 относно
превоза на отпадъци по смисъла на чл. 53 от
регламента.
(3) Компетентният орган по ал. 2 води
специален регистър на издадените съгласно
Регламент 1013/2006 нотификации за превоз на
отпадъци от, за и през територията на Република
България, за внос или износ от или към страни,
които не са членки на Европейския съюз, както
и на годишните справки-декларации по чл. 83.
(4) Всички нотификации по ал. 3 и докумен
ти по Регламент 1013/2006 относно превози на
отпадъци се представят на български или на
английски език. В случаите, когато документите
са представени на английски език, компетент
ният орган има право да изисква официален
превод на български език.“
§ 53. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. (1) За превоз на отпадъци, за ко
ито съгласно Регламент 1013/2006 се изисква
писмена нотификация, лицето, определено като
нотификатор съгласно чл. 2, т. 15 от Регламент
1013/2006, изпраща до компетентния орган
по чл. 72, ал. 2 документ за платена такса и
документите по чл. 4 от Регламент 1013/2006,
включително и:
1. единен идентификационен код или регис
трационен номер от регистъра по чл. 26, ал. 1,
т. 4 на нотификатора, а за чуждестранните
лица – документ, издаден в съответствие с на
ционалното му законодателство, удостоверяващ
правния статус на нотификатора, издадени до
три месеца преди датата на представянето му;
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2. единен идентификационен код на превозва
ча/превозвачите, а за чуждестранните лица – до
кумент, издаден в съответствие с националното
му законодателство, удостоверяващ правния
статус на превозвача/превозвачите, издадени до
три месеца преди датата на представянето му;
3. копие от съответното разрешение, регис
трационен документ или лиценз за дейности с
отпадъци съгласно заявените с нотификацията
дейности;
4. копие от подписан договор съгласно чл. 5
от Регламент 1013/2006.
(2) В случаите, когато се изисква финан
сова гаранция или еквивалентна застраховка
съгласно чл. 6 от Регламент 1013/2006, тя
трябва да бъде представена под формата на
банкова гаранция, застрахователна гаранция
или застрахователна полица.
(3) При превози на отпадъци за Република
България за операции по временно оползотво
ряване или обезвреждане финансовата гаранция
или еквивалентната застраховка покрива стой
ността на разходите до завършване на превозите,
удостоверено с издаване на сертификат съгласно
чл. 15, буква „д“ от Регламент 1013/2006.
(4) При обща нотификация по чл. 13 от
Регламент 1013/2006 за превоз от Република
България финансовата гаранция или еквива
лентната застраховка трябва да покрива цялото
количество отпадъци, посочено в нотифика
цията, като се допуска частична финансова
гаранция за част от количеството отпадъци в
случаите по ал. 7.
(5) Когато финансовата гаранция по чл. 6
от Регламент 1013/2006 е представена под фор
мата на банкова гаранция, банковият гарант
се задължава неотменно, безусловно и при
отправено първо писмено поискване от минис
търа на околната среда и водите да преведе
сумата по банковата гаранция в полза на и по
сметка на Министерството на околната среда
и водите. Банковата гаранция е безусловна
и неотменяема и трябва да бъде издадена от
чуждестранна банка с кредитен рейтинг АА на
рейтингова агенция Moody‘s или от българска
банка. Банковата гаранция, издадена от чуж
дестранна банка, следва да бъде авизирана чрез
българска банка.
(6) Застрахователната полица по чл. 6 от Ре
гламент 1013/2006 се издава от застрахователно
дружество, притежаващо лиценз, издаден по
реда на Кодекса за застраховането. Застрахова
телната полица включва уговорка за плащане
на пълния размер на сумата по застраховател
ното събитие в полза на Министерството на
околната среда и водите при наличие на първо
писмено поискване.
(7) Допуска се да тръгнат едновременно
толкова превози, колкото са покрити от частич
ната финансова гаранция. В този случай всеки
следващ превоз може да тръгне, след като се
получи сертификатът по чл. 16, буква „д“ от
Регламент 1013/2006.“
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§ 54. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице при одобрение на условията за превоза
издава писмено съгласие за неговото извърш
ване чрез поставяне на подпис, печат и дата
в нотификацията.
(2) Органът по ал. 1 издава мотивирана
заповед в следните случаи:
1. при разрешаване на превоз по чл. 9,
параграф 1, буква „б“ от Регламент 1013/2006
с поставяне на определени условия по чл. 10
от регламента;
2. при повдигане на възражение по чл. 9,
параграф 1, буква „в“ от Регламент 1013/2006;
3. при оттегляне на съгласие по чл. 9, па
раграф 8 от Регламент 1013/2006.
(3) Заповедите по ал. 2 се изпращат от
органа по ал. 1 до нотификатора по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
(4) Заповедите по ал. 2 се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс. Об
жалването на заповедта, с която компетентният
орган оттегля своето съгласие съгласно чл. 9,
параграф 8 от Регламент 1013/2006, не спира
нейното изпълнение.“
§ 55. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Забраняват се превозите на от
падъци за Република България, предназначени
за обезвреждане, освен в следните случаи:
1. при задължение за приемане на отпадъка
обратно съгласно чл. 22 и 24 от Регламент
1013/2006;
2. при превоз на остатъка, получен в ре
зултат на третиране на отпадъци, с произход
от България към други страни, за които в
България няма съоръжения за рециклиране; в
този случай превозът на остатъка се извършва
с нова нотификация.
(2) Забраняват се превозите на отпадъци
за Република България, предназначени за
оползотворяване, ако операторът на инстала
цията, където се предвижда да бъде извършено
оползотворяването, е оползотворил по-малко
количество отпадъци от български произход в
сравнение с количеството превозвани до Репу
блика България отпадъци за оползотворяване
в същата инсталация.“
§ 56. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Всеки превоз на отпадъци за
Република България се извършва при следните
изисквания:
1. съоръженията за крайно оползотворяване
на отпадъци да имат достатъчен капацитет;
2. операторите на съоръжения по т. 1 да
притежават съответните разрешения, регистра
ционни документи или лицензи за дейности с
отпадъци съгласно нотификацията;
3. операторите на съоръжения по т. 1 да
притежават разрешения за третиране и на
остатъците от оползотворените отпадъци или
да осигурят третирането на остатъците по еко
логосъобразен начин.
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(2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2
изпраща запитване за изпълнението на обсто
ятелствата по ал. 1 по факс или с помощта
на друго техническо средство до директора на
регионалната инспекция по околната среда
и водите, на чиято територия е разположено
съоръжението за третиране на отпадъците.
(3) Директорът на регионалната инспекция
по околната среда и водите, на чиято територия
е разположено съоръжението за третиране на
отпадъците, в тридневен срок от получаване
на запитването по ал. 2 извършва проверка и
изпраща становището си по факс или с помощ
та на друго техническо средство.
(4) Органът по чл. 72, ал. 2 отказва превоза
за Република България с мотивирана заповед,
когато:
1. не е изпълнено едно или повече от изис
кванията на ал. 1;
2. нотификаторът или получателят на отпа
дъците е санкциониран два или повече пъти за
незаконен превоз на отпадъци, установен по
реда на Регламент 1013/2006.
(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалва
не по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
§ 57. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Превозът на отпадъци между
Република България и страни, които не са
членки на Европейския съюз, се извършва
през митнически учреждения, определени със
съвместна заповед на директора на Агенция
„Митници“ и министъра на околната среда и
водите.
(2) При превоз на отпадъци между Република
България и страни, които не са членки на Ев
ропейския съюз, компетентният орган по чл. 72,
ал. 2 изпраща копие от нотификацията и копие
от издадената заповед по реда на чл. 74, ал. 2
или ал. 3 до директора на Агенция „Митници“
и до директора на съответната регионална
инспекция по околната среда и водите.“
§ 58. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) При съществени промени съглас
но чл. 17 от Регламент 1013/2006 в условията
на превоза, за който има дадено съгласие, се
изисква нова нотификация.
(2) За съществени се смятат следните про
мени по издадената нотификация:
1. увеличаване на количеството отпадък,
посочено в нотификацията, или
2. промяна в маршрута, ако транзитните
държави са различни от първоначално посо
чените в нотификацията, или
3. удължаване на срока за превоз, посочен
в нотификацията.“
§ 59. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Компетентният орган по чл. 72,
ал. 2 издава разрешение на оператора на съо
ръжения за оползотворяване в случаите и при
условията на чл. 14 от Регламент 1013/2006.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава само за
съоръжения за оползотворяване на отпадъци,
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посочени в приложения III, IIIA и IIIБ на Ре
гламент 1013/2006, и които не са предназначени
за междинни операции по оползотворяване.
(3) За издаване на разрешение по ал. 1 опе
раторът на съоръжението за оползотворяване
на отпадъци попълва заявление, към което се
прилагат и следните документи:
1. единен идентификационен код;
2. копие от издаденото му разрешение по
чл. 37 за извършване на дейности с отпадъци
или комплексно разрешително, издадено съ
гласно Закона за опазване на околната среда,
в случаите, когато такова се изисква;
3. описание на използваната в съоръжението
технология, включително кодовете на дейнос
тите по оползотворяване.
(4) В заявлението по ал. 3 се посочват:
1. наименованието, седалището и адресът на
управление на оператора на оползотворяващото
съоръжение;
2. отпадъците, които ще се оползотворяват,
както са посочени в приложения III, IIIA и IIIБ
на Регламент 1013/2006, както и съответният
код от Европейския каталог на отпадъците;
3. описание на химичния състав на отпадъка,
когато е възможно;
4. количеството отпадъци, предвидено за
оползотворяване;
5. информация относно количеството, със
тава и третирането на остатъците от оползо
творяването;
6. срок на действие на разрешението, за
който се кандидатства.
(5) С разрешението по ал. 1 министърът
на околната среда и водите или оправомоще
но от него длъжностно лице дава уникален
регистрационен номер на съоръжението за
оползотворяване и изпраща на оператора на
съоръжението копие от разрешението. Разре
шението по ал. 1 не може да бъде със срок
на действие, по-късен от 31 декември 2014 г.
(6) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2
изпраща по факс или с помощта на друго тех
ническо средство запитване за изпълнението
на обстоятелствата по ал. 3 и 4 до директора
на регионалната инспекция по околната среда
и водите, на чиято територия е разположено
съоръжението за третиране на отпадъците.
(7) Директорът на регионалната инспекция
по околната среда и водите, на чиято територия
е разположено съоръжението за третиране на
отпадъците, в тридневен срок от получаване
на запитването по ал. 6 извършва проверка и
изпраща становището си по факс или с помощ
та на друго техническо средство.
(8) При издаване на нотификация за отпа
дъци, предназначени за междинни операции
по оползотворяване, чл. 14, параграф 4 от
Регламент 1013/2006 се прилага, ако съоръже
нието за крайно оползотворяване притежава
разрешение по ал. 1.“
§ 60. Член 80 се изменя така:
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„Чл. 80. (1) При промяна в данните по чл. 79,
ал. 3 и 4, както и при промяна в издаденото
разрешение съгласно чл. 37 или комплексно
разрешително, издадено по реда на Закона за
опазване на околната среда, операторът на
инсталацията подава до министъра на окол
ната среда и водите заявление за промяна в
обстоятелствата, към което прилага писмени
доказателства, удостоверяващи настъпилата
промяна, в срока по чл. 45, ал. 2. Компе
тентният орган се произнася с решение по
заявлението за промяна в обстоятелствата в
едномесечен срок.
(2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 от
нема издаденото разрешение за предварителното
съгласие при настъпване на едно от условията
на чл. 47, ал. 1. В този случай нотификаторът
не може да кандидатства за издаване на ново
разрешение в срок една година от датата на
отнемане на разрешението.
(3) За удължаване срока на издаденото
разрешение в срока по чл. 44, ал. 1 се подава
заявление за удължаване, към което се прилага
декларация, че не е настъпило изменение в ус
ловията, при които разрешението е издадено. В
този случай компетентният орган се произнася
с решение в едномесечен срок.
(4) Издаденото разрешение за изменение
и/или допълнение по ал. 1 или отказ да се
издаде, измени, допълни или удължи срокът
на разрешение за предварително съгласие се
обжалва по реда на Административнопроцесу
алния кодекс.“
§ 61. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. При незаконен превоз на отпадъци
по чл. 2, т. 35 от Регламент 1013/2006 органи
те по чл. 94а, ал. 2 или оправомощени от тях
длъжностни лица незабавно уведомяват писмено
министъра на околната среда и водите и дирек
тора на съответната регионална инспекция по
околната среда и водите, по местонахождението
на която е установен незаконният превоз.“
§ 62. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) В случаите по чл. 22, т. 2 и
чл. 24, т. 2 от Регламент 1013/2006 министърът
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице задължава със запо
вед нотификатора да транспортира отпадъците
обратно в Република България и да ги третира
по екологосъобразен начин. Заповедта в този
случай придружава превоза на отпадъци до
крайното му местоназначение.
(2) В случаите по чл. 24, т. 3 от Регламент
1013/2006 министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжност
но лице задължава със заповед получателя да
третира отпадъците по екологосъобразен начин.
Заповедта в този случай придружава превоза
на отпадъци до крайното му местоназначение.
(3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на нотифи
катора, а в случаите по ал. 2 – на получателя,
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
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(4) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на
обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(5) Ако разходите по задълженията съгласно
ал. 1 и 2 са поети от министъра на околната
среда и водите, те подлежат на възстановяване
в пълен размер от виновното лице съгласно
ал. 1 и 2.“
§ 63. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. Всяко лице, извършващо транс
граничен превоз на отпадъци, за които не се
изисква нотификация по Регламент 1013/2006,
представя в Министерството на околната среда
и водите годишна справка-декларация.“
§ 64. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Всяко лице, извършващо дейност
като търговец по чл. 2, т. 12 или като брокер
по чл. 2, т. 13 от Регламент 1013/2006, пода
ва до министъра на околната среда и водите
заявление за вписване в регистъра по чл. 26,
ал. 1, т. 4, в което посочва:
1. единен идентификационен код, наимено
вание, седалище и адрес на управление;
2. вид, код и наименование на отпадъка,
който ще се търгува.
(2) Към заявлението по ал. 1 се представя
документ за платена такса.
(3) При непълнота на представените доку
менти по ал. 1 или 2 министърът на околната
среда и водите в 15-дневен срок уведомява
писмено лицето за това и определя срок за
отстраняването є.
(4) В 15-дневен срок от подаване на заявлени
ето по ал. 1 или от отстраняване на непълнотата
по ал. 3 министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверения на вписаните в регистъра
по ал. 1 търговци и брокери.“
§ 65. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Регистрираните лица по чл. 84 уве
домяват министъра на околната среда и водите
за всички промени по извършената им регис
трация в 7-дневен срок от настъпването им.“
§ 66. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. Компетентният орган по чл. 72,
ал. 2 отказва вписване в регистъра с мотиви
рана заповед:
1. когато заявителят в рамките на една годи
на преди подаване на заявлението е извършил
административни нарушения, за които е бил
наказван два или повече пъти с влязло в сила
наказателно постановление по реда на глава
шеста, раздел II;
2. при неотстраняването на непълнота на
представените документи по чл. 84, ал. 1 или
2 в определения срок.“
§ 67. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Регистрацията на вписан в ре
гистъра търговец или брокер се заличава:
1. когато заявителят в рамките на една годи
на преди подаване на заявлението е извършил
административни нарушения, за които е бил
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наказван два или повече пъти с влязло в сила
наказателно постановление по реда на глава
шеста, раздел II;
2. по искане на търговеца, съответно на
брокера;
3. при прекратяване на юридическото лице,
при смърт на регистрирания или при поставя
нето му под запрещение;
4. при неуведомяване в срок за промените
по чл. 85.
(2) Заличаването на регистрацията по ал. 1
се извършва със заповед на министъра на
околната среда и водите.“
§ 68. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. Заповедите по чл. 86 и чл. 87, ал. 2
подлежат на обжалване по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс. Обжалването
на заповедите не спира изпълнението им.“
§ 69. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Нотификатори могат да бъдат
единствено търговците и брокерите, вписани
в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4.“
§ 70. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. За издаваните нотификации, раз
решения и регистрационни документи по този
раздел се събират такси, определени с Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите,
одобрена от Министерския съвет.“
§ 71. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Редът и начинът за изчисляване
на размера на финансовите гаранции по този
раздел и за предоставяне на годишните справкидекларации по чл. 83 се определят с наредба
на Министерския съвет.“
§ 72. В глава пета раздел Vа се отменя.
§ 73. Създава се чл. 93а:
„Чл. 93а. Директорът на регионалната ин
спекция по околната среда и водите или опра
вомощено от него длъжностно лице упражнява
контрол във връзка с правилното начисляване
и своевременното заплащане на продуктовата
такса по чл. 36, т. 1 от лицата по чл. 11, ал. 1.“
§ 74. Създава се чл. 94а:
„Чл. 94а. (1) Министърът на околната среда
и водите, министърът на вътрешните работи,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, директорът на
Агенция „Митници“ или оправомощени от тях
длъжностни лица контролират трансграничния
превоз на отпадъци по този закон и по Регла
мент 1013/2006 съобразно своите правомощия.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез:
1. директора на регионалната инспекция по
околната среда и водите, на чиято територия е
мястото на произход на отпадъка, или оправо
мощени от него лица – за случаите по чл. 50,
параграф 3, буква „а“ от Регламент 1013/2006;
2. директора на регионалната инспекция по
околната среда и водите, на чиято територия
e местоназначението на превоза, или оправо
мощени от него лица – за случаите по чл. 50,
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параграф 3, буква „б“от Регламент 1013/2006;
3. митническите органи и органите на Главна
дирекция „Гранична полиция“ – за случаите
по чл. 50, параграф 3, буква „в“ от Регламент
1013/2006;
4. длъжностни лица от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“, Из
пълнителна агенция „Морска администрация“
и органите на Главна дирекция „Гранична
полиция“ и Главна дирекция „Охранителна
полиция“ – за случаите по чл. 50, т. 3, буква „г“
от Регламент 1013/2006.
(3) Органите и лицата по ал. 2, т. 3 и 4 мо
гат в случай на съмнение за съответствието на
отпадъка с придружаващите го документи или
относно вида на отпадъка да поискат съдей
ствие от съответната регионална инспекция по
околната среда и водите, на чиято територия се
извършва проверката. В този случай директорът
на съответната регионална инспекция по окол
ната среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице оказва незабавно съдействие.
(4) Директорът на регионалната инспекция
по околната среда и водите може в случаите
по ал. 2, т. 1 или 2 да поиска съдействие от
органите на Министерството на вътрешните
работи. В този случай органите на Министер
ството на вътрешните работи оказват незабавно
съдействие.“
§ 75. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Директорът на РИОКОЗ или
оправомощено от него длъжностно лице уп
ражнява контрол на дейностите по третиране
на опасни отпадъци в лечебните и здравните
заведения.
(2) При извършване на проверките органите
по ал. 1 съставят констативен протокол.
(3) При констатирани нарушения контрол
ните органи дават задължително предписание и
определят срок за отстраняване на нарушенията.“
§ 76. В чл. 97, ал. 1 и 2 след думите „чл. 92,
93“ се поставя запетая и се добавя „93а“.
§ 77. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. Органът по чл. 94а, ал. 2, т. 1 и 2
осъществява контрол по трансграничния превоз
на отпадъци и има правомощията съгласно
чл. 97.“
§ 78. Създават се чл. 98а – 98г:
„Чл. 98а. Митническите органи осъществяват
митнически надзор и контрол по трансграничния
превоз на отпадъци в съответствие с този закон
и митническото законодателство и могат да
предприемат съответните действия по чл. 102а.
Чл. 98б. Органите на Главна дирекция
„Гранична полиция“ и на Главна дирекция
„Охранителна полиция“ осъществяват контрол
по трансграничния превоз съгласно този закон,
Закона за Министерството на вътрешните работи
и подзаконовите актове по неговото прилагане
и могат да предприемат съответните действия
по чл. 102а.
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Чл. 98в. Органите на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ и Из
пълнителна агенция „Морска администрация“
осъществяват контрол по трансграничния превоз
на отпадъци съгласно този закон, съответните
международни правни актове, ратифицирани
от Република България със закон, Закона за
автомобилните превози, Закона за движение по
пътищата, Закона за железопътния транспорт,
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България и подзаконовите нормативни актове
по тяхното прилагане и могат да предприемат
съответните действия по чл. 102а.
Чл. 98г. Органите и лицата по чл. 94а, ал. 2
могат да извършват проверки и имат право на
достъп до регистъра по чл. 72, ал. 3.“
§ 79. В чл. 99 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „упълномощено“ се заменя
с „оправомощено“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. председателя на Комисията за защита
на потребителите или оправомощено от него
длъжностно лице във връзка с контрола върху
продуктите, които попадат в обхвата на Закона
за защита на потребителите;“.
3. В т. 3 думата „упълномощено“ се заменя
с „оправомощено“.
§ 80. В чл. 101 се създава ал. 3:
„(3) Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма спира дейността по извършване
на търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали на определена площадка в случай
на неотстраняване на нарушението в 7-дневен
срок от констатирането му.“
§ 81. Създават се чл. 102а и 102б:
„Чл. 102а. (1) За предотвратяване на админи
стративни нарушения на закона и на Регламент
1013/2006, както и за предотвратяване и прео
доляване на последствията от тях, съответните
контролни органи по чл. 94а, ал. 2, съобразно
своята компетентност прилагат следните при
нудителни административни мерки:
1. временно спиране от движение на превоза;
2. преместване до подходящо място за сметка
на превозвача на пътното превозно средство,
заедно с отпадъка;
3. връщане на отпадъците в държавата по
изпращането;
4. екологосъобразното третиране на отпа
дъците.
(2) Принудителните административни мерки
по ал. 1, т. 1 и 2 се осъществяват чрез спира
не от движение на превоза, а в случаите на
автомобилни превози – и чрез отнемане на
документа, установяващ регистрацията на пре
возното средство, до представяне на становище
от министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него лице относно отпадъка
и превоза.
(3) Становището по ал. 2 съдържа указа
ния за:
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1. заплащането на парична гаранция, съот
ветната глоба или имуществена санкция или
прекратяване на административнонаказателното
производство;
2. по-нататъшните мерки относно превоза
на отпадъци, които следва да се предприемат.
(4) Принудителните административни мерки
по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат с мотивирана
заповед на съответния компетентен орган по
чл. 94а, ал. 1 или оправомощени от него длъж
ностни лица. Копие от съответната заповед
заедно с копие на всички налични документи
се изпращат незабавно на министъра на окол
ната среда и водите и директора на съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите по факс или с помощта на друго тех
ническо средство.
(5) Принудителните административни мерки
по ал. 1, т. 3 и 4 се прилагат с мотивирана запо
вед на министъра на околната среда и водите.
Копие от заповедта се изпраща незабавно до
съответния орган или лице по чл. 94а, ал. 2,
извършил проверката, по факс или с помощта
на друго техническо средство.
(6) Размерът на паричната гаранция се
определя със заповедта по ал. 4 и не може да
бъде по-малък от минималния размер на гло
бата или имуществената санкция, предвидена
за съответното нарушение, и не може да бъде
по-голям от максималния размер на глобата
или имуществената санкция, предвидена за
това нарушение.
(7) Гаранцията се освобождава при пре
кратяване на административнонаказателното
производство или се прихваща с влизане в сила
на наказателното постановление.
(8) Неизползваната част от гаранцията се
връща на вносителя незабавно след приключ
ване на процедурите по ал. 7.
(9) Размерът на гаранцията, необходим за
заплащане на глобата, съответно на имущест
вената санкция се внася по банкова сметка на
Министерството на околната среда и водите.
(10) Принудителните административни мерки
се обжалват по реда на Административноп
роцесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
Чл. 102б. При съмнение, че административ
ното нарушение на закона във връзка с изис
кванията на Регламент 1013/2006 по смисъла
на чл. 102а, ал. 1 съставлява престъпление по
чл. 353б от Наказателния кодекс, министърът
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице незабавно уведомява
компетентните органи на прокуратурата и Ми
нистерството на вътрешните работи за случая
и изпраща копия от всички документи.“
§ 82. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото „150“
се заменя с „300“, а числото „500“ се заменя
с „1000“.
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2. В ал. 2 числото „300“ се заменя с „600“,
а числото „1000“ се заменя с „2000“.
3. В ал. 4 в текста преди т. 1 числото „700“
се заменя с „1400“, а числото „2000“ се заменя
с „4000“.
4. В ал. 5 числото „1400“ се заменя с „2800“,
а числото „4000“ се заменя с „8000“.
§ 83. В чл. 104а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде числото „1000“ се заменя
с „2000“, числото „10 000“ се заменя с „20 000“
и числото „20 000“ се заменя с „40 000“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Наказват се с имуществена санкция в
размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, които:
1. нарушават изискванията на чл. 26а, ал. 1
или 2;
2. предоставят неверни данни, изискващи
се при регистрация.“
§ 84. Създават се чл. 104б и 104в:
„Чл. 104б. (1) За нарушенията по чл. 19а,
ал. 1 кметовете на общини и/или длъжностните
лица се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лв.
(2) Кмет на община, който не изпълни в срок
задължението си за свикване на първо общо
събрание на регионално сдружение по чл. 19б,
ал. 1, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.
(3) Председател на регионално сдружение по
чл. 19б, ал. 1, който не изпълни задължението
си за свикване на общо събрание, се наказва
с глоба от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 104в. За неизпълнение на предписание
по чл. 93, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 се налага глоба,
съответно имуществена санкция, в размер от
500 до 2000 лв.“
§ 85. В чл. 105 в текста преди т. 1 числото
„700“ се заменя с „1400“, а числото „2000“ се
заменя с „4000“.
§ 86. В чл. 106 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 числото „1000“ се заменя
с „2000“, а числото „3000“ се заменя с „6000“;
б) в т. 1 след думите „чл. 5, ал. 2“ се добавя
„и 3“;
в) в т. 2 думите „подзаконовите нормативни
актове по прилагането му“ се заменят с „на
редбата по чл. 27, ал. 1“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. не изпълнява задължението си по чл. 29,
ал. 1, ал. 3 и/или 4“;
д) създават се т. 6, 7 и 8:
„6. не предостави информация и не води
отчетност съгласно този закон и наредбите по
чл. 24, ал. 2;
7. предостави невярна информация и/или
води невярна отчетност съгласно този закон и
наредбите по чл. 24, ал. 2;
8. не осигури достъп до помещенията и до
кументите на длъжностното лице, извършващо
проверката.“
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2. В ал. 2 числото „1500“ се заменя с „3000“,
а числото „5000“ се заменя с „10 000“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 числото „3500“ се за
меня със „7000“, а числото „10 000“ се заменя
с „20 000“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. нарушава изискванията за трансграни
чен превоз на отпадъци съгласно Регламент
1013/2006, както и глава пета, раздел V от закона,
ако нарушението не съставлява престъпление.“
4. В ал. 4:
а) в т. 1 числото „2000“ се заменя с „4000“,
а числото „6000“ се заменя с „12 000“;
б) в т. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“,
а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;
в) в т. 3 числото „7000“ се заменя с „14 000“,
а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.
5. В ал. 6:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „На
юридическо лице или едноличен търговец се
налага имуществена санкция в размер от 10 000
до 50 000 лв., когато:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. пуска на пазара батерии и акумулатори:
а) съдържащи живак или кадмий над опреде
лените стойности по наредбата по чл. 24, ал. 2;
б) които не са маркирани в съответствие
с изискванията на наредбата по чл. 24, ал. 2;“
в) в т. 2 и 5 думите „произвежда и/или внася
и“ се заличават;
г) създава се т. 6:
„6. пуска на пазара електрическо и елек
тронно оборудване:
а) което не е маркирано в съответствие с
изискванията на наредбата по чл. 24, ал. 2;
б) както и електрически лампи с нажежаема
жичка и осветителни тела в домакинствата,
съдържащи олово, живак, кадмий, шествален
тен хром, полибромирани бифенили или поли
бромирани дифенилетери, когато съществува
забрана за това.“
6. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Наказва се с имуществена санкция в
размер 10 000 лв. организация по оползотво
ряване, която:
1. не спазва условията към разрешението
по чл. 62;
2. не предостави информация и не води
отчетност съгласно този закон и наредбите по
чл. 24, ал. 2;
3. предостави невярна информация и/или
води невярна отчетност съгласно този закон и
наредбите по чл. 24, ал. 2;
4. не осигури достъп до помещенията и до
кументите на длъжностното лице, извършващо
проверката.
(11) При повторно нарушение по ал. 10
имуществената санкция е в двоен размер.“
§ 87. В чл. 107 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в текста преди т. 1 числото „3500“ се за
меня със „7000“, а числото „10 000“ се заменя
с „20 000“;
б) в т. 3 след думата „които“ се добавя „не са
предварително третирани“ и се поставя запетая;
в) в т. 11 накрая се добавя „и/или в съдове
за събиране на битови или масово разпростра
нени отпадъци“;
г) създават се т. 13, 14 и 15:
„13. допуска смесване на опасни отпадъци
от медицинската дейност с други опасни отпа
дъци, вещества и материали и възпрепятства
последващата технология за обезвреждане и/или
оползотворяване;
14. предава за депониране нетретирани опас
ни отпадъци от лечебните заведения;
15. третира отпадъци от лечебните заведения
в нарушение на изискванията на наредбата по
чл. 24, ал. 4.“
2. В ал. 2 числото „7000“ се заменя с „14 000“,
а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.
3. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Юридическо лице или едноличен тър
говец, което не прави месечни отчисления в
банковата сметка по чл. 71а, ал. 1, в случаите,
когато такава се изисква, се наказва с имущест
вена санкция в двойния размер на невнесените
по сметката парични средства.
(6) Длъжностно лице, което не спази за
браната по чл. 7, ал. 4, се наказва с глоба в
размер от 1000 до 5000 лв.
(7) Наказва се с имуществена санкция в раз
мер от 30 000 до 100 000 лв. юридическо лице
или едноличен търговец, който експлоатира
депо за отпадъци без наличие на определен
размер на отчисленията за единица депониран
отпадък съгласно чл. 71а.“
§ 88. В чл. 108 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“,
а числото „5000“ се заменя с „10 000“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 числото „3500“
се заменя със „7000“, а числото „10 000“ се
заменя с „20 000“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „3000“ се заменя с „6000“,
а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;
б) в т. 2 числото „7000“ се заменя с „14 000“,
а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.
§ 89. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) За извършване на превоз на
отпадъци, определен като незаконен съгласно
чл. 2, т. 35 от Регламент 1013/2006, или за на
рушаване на забраните по чл. 75 физическите
лица се наказват с глоба от 5000 до 25 000 лв.,
а на юридическите лица и едноличните търгов
ци се налага имуществена санкция в размер
от 10 000 до 50 000 лв.
(2) За нарушение на чл. 15, букви „в“, „г“ и
„д“, чл. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, чл. 35, пара
граф 3, буква „в“, чл. 38, параграф 3, буква „б“
и чл. 42, параграф 3, буква „в“ от Регламент
1013/2006 физическите лица се наказват с глоба
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от 1000 до 5000 лв., а на юридическите лица и
едноличните търговци се налага имуществена
санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(3) За неспазване на принудителните админи
стративни мерки по чл. 102 и 102а физическите
лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв.,
а на юридическите лица и едноличните търгов
ци се налага имуществена санкция в размер
от 2000 до 20 000 лв.“
§ 90. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. (1) Наказва се с имуществена санк
ция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. не предприема необходимите мерки за
осигуряване на разделно събиране и третира
не на пусканите от него на пазара батерии и
акумулатори;
2. извършва продажба на портативни бате
рии и акумулатори, но не предоставя място за
събиране на негодни за употреба портативни
батерии и акумулатори на територията, на която
извършва продажбата;
3. поставя негодни за употреба батерии и
акумулатори в съдове за битови отпадъци или
ги смесва с други отпадъци;
4. изхвърля негодни за употреба акумулатори
на неразрешени за това места и/или излива
електролит от тях;
5. събира и съхранява негодни за употреба
акумулатори без електролит в събирателните
пунктове в количество, превишаващо 5 на сто
от общото количество събрани акумулатори;
6. не осигурява оползотворяването или
предаването за оползотворяване на събраните
от него батерии и акумулатори в законоуста
новения срок;
7. извършва обезвреждане на негодни за
употреба батерии и акумулатори, на части
или материали от тях, които могат да бъдат
рециклирани и/или оползотворени.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 6000
до 20 000 лв.“
§ 91. В чл. 110 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наказват се с имуществена санкция в
размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, които:
1. умишлено нарушават целостта на излезли
от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби, освен ако притежават разрешение
по чл. 12, ал. 1 за тази дейност;
2. поставят на открито съдовете за събиране
и съхраняване на излезли от употреба лампи;
3. поставят излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване в съдове за битови
отпадъци или ги смесват с други отпадъци;
4. извършват обезвреждане на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване,
на части или материали от него, които могат
да бъдат рециклирани и/или оползотворени;
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5. не обезвреждат неподлежащите на пов
торно използване, рециклиране и/или оползо
творяване отпадъци от предварителното тре
тиране на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване съгласно изискванията
на този закон и на подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
6. не предвидят и не предоставят на терито
рията, на която извършват продажба на елек
трическо и електронно оборудване, място за
събиране на излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване, образувано в бита.“
2. В ал. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“,
а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.
§ 92. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 числото „1500“ се
заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с
„10 000“;
б) в т. 1, буква „а“ след думата „метали“ се
добавя „и арсен“;
в) в т. 2, буква „б“ думите „плодови и зе
ленчукови култури“ се заменят с „овощни и
зеленчукови култури и лозя“.
2. В ал. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“,
а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.
§ 93. В чл. 112 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото „1500“
се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя
с „10 000“.
2. В ал. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“,
а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.
§ 94. В чл. 113 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 числото „1500“ се
заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с
„10 000“;
б) създават се т. 6 – 9:
„6. съхранява и/или изхвърля отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти по начин,
водещ до замърсяване на почвата;
7. третира, включително изгаря, отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти по начин,
водещ до превишаване на установените норми
за допустими емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух;
8. смесва отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти с горива, охлаждащи течности,
спирачна течност и разтворители;
9. изхвърля отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти в съдове за събиране на битови
отпадъци.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 7000 до 10 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. не представи информация за притежава
ното от него оборудване, съдържащо полихло
рирани бифенили и терфенили;
2. не спази сроковете, поставени в плана за
почистването и/или обезвреждането на при
тежаваното от него оборудване, съдържащо
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полихлорирани бифенили, утвърден със заповед
на директора на регионалната инспекция по
околната среда и водите, на чиято територия
е разположено оборудването.“
3. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „3000“ се заменя с „6000“,
а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;
б) в т. 2 числото „7000“ се заменя с „14 000“,
а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.
§ 95. В чл. 114 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „1500“ се заменя с „3000“,
а числото „5000“ се заменя с „10 000“.
2. В ал. 3, т. 1 числото „3000“ се заменя с
„6000“, а числото „10 000“ се заменя с „20 000“.
§ 96. В чл. 115 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „всякакъв вид и ко
личества“ се добавя „и части и съоръжения от
подвижните жп състави или железния път“;
б) в т. 5 думите „в деня на получаване или
експедиране“ се заменят с „непосредствено след
извършване на сделката за получаване и/или
експедиране“;
в) създават се т. 10 – 14:
„10. приема удостоверение или декларация
с невписани всички изискуеми данни за пре
давания отпадък;
11. в тримесечен срок след преустановяване
на дейността не реализира наличните количе
ства отпадъци от черни и цветни метали и/
или не предприеме необходимите действия за
почистване на съответната площадка;
12. не предаде в Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма отнетия
или прекратения лиценз в тридневен срок от
получаването на съответната заповед;
13. нарушава заповедите по чл. 101, ал. 3;
14. нарушава изискванията на чл. 60, ал. 6.“
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 и 2 се
налагат имуществени санкции в размер от
30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по
ал. 1 – от 2000 до 6000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1,
2 и 3 се налага имуществена санкция в размер
от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите случаи
по ал. 1 – от 4000 до 12 000 лв.“
§ 97. В чл. 116 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 числото „700“
се заменя с „1400“, а числото „2000“ се заменя
с „4000“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 числото „1500“ се заменя
с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „10 000“;
б) в т. 1 думите „излезлите от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи
живак“ се заменят с „опасните отпадъци от
потока битови отпадъци, различни от тези по
чл. 16, ал. 3, т. 11“;
в) точка 3 се отменя;
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г) в т. 6 след думите „моторни масла“ се
добавя „върху общински имот“;
д) в т. 7 думите „или когато не осигури наймалко едно място на 1000 жители“ се заменят
с „и акумулатори върху общински имоти на
територията на общината“;
е) създават се т. 8 и 9:
„8. не определи местата за разполагане на
съдове, местата за разделно събиране и пло
щадките за временно съхраняване на излязло
от употреба електрическо и електронно обо
рудване върху общински имоти на територията
на общината;
9. не организира изграждането на обект за
третиране на отпадъци в сроковете, посочени
в Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1.“
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 числото „3500“ се за
меня със „7000“, а числото „10 000“ се заменя
с „20 000“;
б) създава се т. 7:
„7. не вземе своевременно мерки за предот
вратяване на незаконен превоз на отпадъци,
за временно спиране от движение на превоза
или за премахване на други последици от на
рушенията.“
4. В ал. 4:
а) в т. 1 числото „1400“ се заменя с „2800“,
а числото „4000“ се заменя с „8000“;
б) в т. 2 числото „3000“ се заменя с „6000“,
а числото „10 000“ се заменя с „20 000“;
в) в т. 3 числото „7000“ се заменя с „14 000“,
а числото „20 000“ се заменя с „40 000“.
§ 98. Създава се чл. 116а:
„Чл. 116а. Кмет на община, който не пред
приеме действията по чл. 17 или не предприеме
в нормативно определения срок действията по
подготовка, изграждане, закриване и следекс
плоатационни грижи на площадката на депото
и на други съоръжения за третиране на битови
и/или строителни отпадъци, се наказва с глоба
в размер на 20 000 лв.“
§ 99. В чл. 117 числото „1500“ се заменя
с „3000“, числото „5000“ се заменя с „10 000“,
числото „3000“ се заменя с „6000“ и числото
„10 000“ се заменя с „20 000“.
§ 100. Създава се чл. 117а:
„Чл. 117а. Не подлежат на обжалване нака
зателните постановления, с които е наложена
глоба до 500 лв. или имуществена санкция до
2000 лв. включително.“
§ 101. В чл. 118 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 104а“ се добавя
„104б и 104в“ и се поставя запетая и след думите
„чл. 116“ се поставя запетая и се добавя „116а“.
2. В ал. 2 навсякъде думата „упълномощено“
се заменя с „оправомощено“.
3. В ал. 3 думата „упълномощени“ се заменя
с „оправомощени“.
§ 102. Създават се чл. 118a и 118б:
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„Чл. 118а. (1) Нарушенията по чл. 108а се
установяват с акт на съответния компетентен
орган по чл. 94а, ал. 2, а наказателните поста
новления се издават от министъра на околната
среда и водите или от оправомощени от него
длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издава
нето, обжалването и изпълнението на наказа
телните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл. 118б. (1) Нарушенията по чл. 107, ал. 1,
т. 13 – 15 се установяват и с акт на компе
тентния орган по чл. 95, ал. 1 и наказател
ните постановления се издават от директора
на РИОКОЗ или от оправомощени от него
длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издава
нето, обжалването и изпълнението на наказа
телните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.“
§ 103. В чл. 119 думите „и по чл. 109, ал. 1“
се заличават.
§ 104. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 8, буква „н“ след думите „-код D13“
се създава изречение второ: „При отсъствие на
друг подходящ код D този код може да включва
предварително третиране преди обезврежда
нето, като сортиране, трошене, уплътняване,
пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране
или разделяне преди подлагане на някоя от
операциите с кодове D1 – D12.“;
б) в т. 17, буква „м“ след думите „код – R12“
се създава изречение второ: „При отсъствие на
друг подходящ код R този код може да включва
предварително третиране преди оползотворяване
то, като демонтиране, разглобяване, сортиране,
трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене,
рязане, кондициониране, преопаковане, разделя
не, прегрупиране или смесване преди подлагане
на някоя от операциите с кодове R1 – R11.“;
в) в т. 23 думите „от един и същи вид в про
дължение на тригодишен период“ се заличават.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2006/12/EО на Европейския
парламент и на Съвета от 5 април 2006 година
относно отпадъците.
2. Директива 2006/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 септември 2006
година относно батерии и акумулатори и от
падъци от батерии и акумулатори и за отмяна
на Директива 91/157/ЕИО.
3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 4 декември 2000
година относно изгарянето на отпадъците.
4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26
април 1999 година относно депонирането на
отпадъци.
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5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 27 януари 2003
година относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО).
6. Директива 94/62/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 1994
година относно опаковките и отпадъците от
опаковки.
7. Директива 2004/12/ЕО на Eвропейския
парламент и на Съвета от 11 февруари 2004
година за изменение на Директива 94/62/ЕО
относно опаковките и отпадъците от опаковки.
8. Директива 2005/20/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2005 година
за изменение на Директива 94/62/ЕО относно
опаковането и отпадъците от опаковки.
9. Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 септември 2000
година относно излезлите от употреба превозни
средства.
10. Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16
юни 1975 година относно обезвреждането на
отработени масла.
11. Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16
септември 1996 година за обезвреждането на
полихлорирани бифенили и полихлорирани
терфенили (ПХБ/ПХТ).
12. Директива 2002/95/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 27 януари 2003 го
дина относно ограничението за употребата на
определени опасни вещества в електрическото
и електронното оборудване.
13. Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12
юни 1986 година за опазване на околната среда,
и по-специално на почвата, при използване на
утайки от отпадъчни води в земеделието.
14. Директива 91/689/ЕИО на Съвета от
12 декември 1991 година относно опасните
отпадъци.
15. Директива 78/176/ЕИО на Съвета от
20 февруари 1978 година относно отпадъци от
производството на титанов диоксид.
16. Директива 82/883/ЕИО на Съвета от
3 декември 1982 година относно процедури
за наблюдение и контрол на околни среди,
засегнати от отпадъци от производството на
титанов двуокис.
17. Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15
декември 1992 година относно процедурите за
хармонизиране на програмите за намаляване
и евентуално премахване на замърсяването,
причинявано от отпадъците от производството
на титанов двуокис.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 105. (1) Изискванията на чл. 71а не се
прилагат за регионални или общински депа
за отпадъци, за които към 1 януари 2011 г.
остатъчният капацитет на депото е по-малък
от 10 на сто от общия капацитет на депото,
който е в експлоатация.
(2) Изискванията на чл. 71а не се прилагат
за депа за отпадъци, за които определеният срок
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за преустановяване на тяхната експлоатация е
преди 1 януари 2012 г.
§ 106. Операциите R12 и R13 не се зачи
тат за изпълнение на целите на наредбите по
чл. 24, ал. 2.
§ 107. В останалите текстове на закона думата
„упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.
§ 108. (1) Решенията по чл. 19б, ал. 2 и 3
се вземат в тримесечен срок от влизането в
сила на този закон.
(2) В срок три години от влизането в сила
на този закон общините от регионите по
чл. 28, ал. 4, където има създадени сдружения
и сключени споразумения по досегашния ред
на чл. 19а, създават регионални сдружения съ
гласно изискванията на този закон. Заварените
регионални сдружения и споразумения подле
жат на прекратяване съгласно разпоредбите на
българското законодателство, а имуществените
и другите отношения, възникнали при и по
повод тяхното учредяване или сключване, се
уреждат по споразумение между страните.
Ако общините изберат да запазят заварените
сдружения и споразумения, се прилагат раз
поредбите на чл. 19б, ал. 10.
(3) В срока по ал. 2 разпоредбата на чл. 19б,
ал. 10 не се прилага спрямо регионалните
сдружения и сключените споразумения по
досегашния ред на чл. 19а.
§ 109. (1) Започнатите към датата на влизане
в сила на този закон процедури по издаване на
разрешение за събиране и временно съхраня
ване на мястото на образуване или за транс
портиране на опасни отпадъци се прекратяват
служебно от компетентния орган, а размерът
на заплатената такса се възстановява.
(2) Издадените разрешения за извършване
на дейности по транспортиране на опасни от
падъци запазват действието си до изтичането
на срока им, но не по-късно от три години от
влизането в сила на този закон.
§ 110. Организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки, получили разрешения
до влизането в сила на този закон, привеждат
дейността си в съответствие с изискванията
на чл. 62б в тримесечен срок от влизането в
сила на закона.
§ 111. Издадените разрешения по чл. 37 и
регистрационни документи по чл. 52 на органи
зации по оползотворяване запазват действието
си за срок от шест месеца от влизането в сила
на този закон.
§ 112. В Закона за устройство на терито
рията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41
и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и
107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните
допълнения:
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1. В чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ след думите
„третиране на отпадъци“ се добавя „и закри
ване на депа за отпадъци чрез повърхностно
запечатване с горен изолиращ екран“.
2. В чл. 178, ал. 3 се създава т. 5:
„5. липсва определен размер на отчисленията
за единица депониран отпадък съгласно чл. 71а
от Закона за управление на отпадъците.“
§ 113. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и
124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33,
42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от
2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и
58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от
2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59,
92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от
2008 г. и бр. 12, 23, 47 и 82 от 2009 г.) в чл. 614
се създава ал. 7:
„(7) В масата на несъстоятелността не
се включват сумите по банковата сметка по
чл. 71а, ал. 1 от Закона за управление на от
падъците.“
§ 114. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г.,
бр. 102 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.) в чл. 91,
ал. 3, т. 8 след думите „опасни товари“ накрая
се поставя запетая и се добавя „включително
превоз на отпадъци в случаите по чл. 50, т. 3,
буква „г“ от Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 г.
на Европейския парламент и на Съвета от 14
юни 2006 г. относно превози на отпадъци“.
§ 115. В Закона за чистотата на атмосфер
ния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г. и бр. 6, 82 и 93 от 2009 г.) се правят
следните допълнения:
1. Създава чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Лице, което изнася съответни
количества котелно гориво и мазут с над 1
на сто сяра с вече платена такса по чл. 31,
има право на нейното възстановяване в
20-дневен срок от подаването на документите,
удостоверяващи износа пред Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
(2) Лицето по ал. 1 удостоверява извършения
износ със следните документи:
1. фактура за закупени съответни количества
котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра
по цени с включена такса, в която таксата е
посочена отделно;
2. експортна фактура;
3. митническа декларация за износ или друг
документ, доказващ извършения износ съгласно
митническото законодателство на Република
България;

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

4. копие от платежно нареждане за плащане
на таксата по сметката на ПУДООС;
5. заявление по образец съгласно прило
жението.
(3) Предприятието за управление на дей
ностите по опазване на околната среда след
установяването на основателността на искането
възстановява сумата по сметка на лицето по ал. 1.“
2. Създава се приложение към чл. 31а,
ал. 2, т. 5:
„Приложение
към чл. 31а, ал. 2, т. 5

До Предприятието за
управление на дейностите
по опазване на околната среда
по чл. 60 от ЗООС
ЗАЯВЛЕНИЕ
за възстановяване на внесена такса за котелно
гориво и мазут с над 1 на сто сяра
А. Наименование и адрес на лицето: ………………....
Данъчен номер:………………………………
БУЛСТАТ:…………………………………....
Б. Вид и количество на изнесените горива:
№
Вид на Количество Единичен размер
по
горивото
(тона)
на таксата
ред

Сума
(в лв.)

Общо:
Долуподписаният ………………………………………...……
Декларирам, че представлявам лицето, посо
чено в буква „А“, и посочената в този формуляр
информация е вярна и точна. Известно ми е, че
за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс. Като доказателство за заяве
ното в буква „Б“ прилагам следните документи по
смисъла на чл. 31а, ал. 2 от Закона за чистотата
на атмосферния въздух:
1. .…………………………………………………………………………
2. .…………………………………………………………………………
3. .…………………………………………………………………………
4. .…………………………………………………………………………
Дата:. .………………………………………………………………………
Длъжност: ……………………………………
Подпис и печат:………………………………………..….
Попълва се от ПУДООС
1. Сума, подлежаща на възстановява
не:…………………………………………………………...
2. Проверил достоверността на данните, по
сочени от лицето по буква „А“……………………………
……………………………………………………………………………………
(име и фамилия, длъжност)
Дата: ……………………………………………………………………
………………………………………….….
Забележка. Формуляри, попълнени на ръка, не
се разглеждат. Стойностите се посочват в левове.
“

§ 116. В Закона за здравето (обн., ДВ,
бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и
103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95
и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36,
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41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г.) в § 1, т. 11,
буква „к“ от допълнителната разпоредба след
думата „отпадъци“ се добавя „от лечебните и
здравните заведения“.
§ 117. Разпоредбите на § 50 (с изключение
на чл. 71д), § 105 и § 112, т. 2 влизат в сила
от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4421

УКАЗ № 134
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението
на Споразумението за сътрудничество между
правителството на Република България и Ев
ропейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT), приет
от ХLI Народно събрание на 19 май 2010 г.
Издаден в София на 28 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Споразумението за сътрудничество меж
ду правителството на Република България и
Европейската организация за разработване
на метеорологични спътници (EUMETSAT),
подписано на 8 декември 2009 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4415

УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата между
Република България и Федерална република
Германия за избягване на двойното данъчно
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облагане и на отклонението от облагане с
данъци на доходите и имуществото, приет от
ХLI Народно събрание на 19 май 2010 г.
Издаден в София на 28 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република
Германия за избягване на двойното данъчно
облагане и на отклонението от облагане с
данъци на доходите и имуществото
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между Република България и Федерална ре
публика Германия за избягване на двойното
данъчно облагане и на отклонението от облагане
с данъци на доходите и имуществото, подписана
на 25 януари 2010 г. в Берлин.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4416

РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Надзорния съвет
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал.1 от Конституцията на Репу
блика България и чл. 22в, ал. 1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
РЕШИ:
1. Избира:
Юлия Рачева Ненкова,
Орлин Вилхелм Иванов и
Михаил Владимиров Владов – Парламен
тарна група на ПП ГЕРБ;
Руси Иванов Статков – Парламентарна група
на Коалиция за България;
Севджан Мустафов Съдкъев – Парламентар
на група на „Движение за права и свободи“;
Петър Иванов Петров – Парламентарна
група на партия „Атака“;
Димитър Петров Бъчваров – Парламентарна
група „Синята коалиция“,
за членове на Надзорния съвет на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол.
2. Решението влиза в сила от деня на обна
родването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 май 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4531
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РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 91 от Кодекса за социално
осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Райна Николова Рачева
от Бургас, ул. Фердинандова 78, вх. В, ет. 4, в
размер 700 лв. месечно, считано от 1 май 2010 г.
2. По отношение на пенсията по т.1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 20 май 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4532
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3. Решението влиза в сила от деня на обна
родването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 май 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4533

РЕШЕНИЕ

по Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България:
РЕШИ:
Не приема Годишния отчет за дейността
на Комисията за защита от дискриминация
за 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 20 май 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4534

РЕШЕНИЕ
за освобождаване на членове на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репу
блика България и във връзка с § 20, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 5.03.2010 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава като членове на Надзорния
съвет на преобразуваната Агенция за прива
тизация:
Теодор Стоев Стоев,
Руси Вичов Механджиев,
Димитър Христов Христов,
Владимир Димитров Замфиров,
Севджан Мустафов Съдкъев,
Димитър Петров Бъчваров,
Надя Антонова Кочева.
2. Освобождава като членове на Надзорния
съвет на преобразуваната Агенция за следпри
ватизационен контрол:
Емил Радославов Бозуков,
Ерхан Юксел Чаушев,
Пламен Димитров Стоилов,
Руси Иванов Статков,
Петър Милков Комаров.

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 129
На основание чл. 101, ал. 1 от Конститу
цията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение на Закона за
радиото и телевизията, приет от ХLI Народно
събрание на 19 май 2010 г.
Издаден в София на 28 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за изменение на Закона
за радиото и телевизията, приет от Народното
събрание на 19 май 2010 г.
Уважаеми дами и господа народни пред
ставители,
Приетият на 19 май 2010 г. Закон за изменение
на Закона за радиото и телевизията (ЗИЗРТ)
има за цел да уреди обществените отношения,
свързани с оптимизация на работата на Съвета
за електронни медии (СЕМ).
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Подкрепям идеята на вносителите за ико
номии в бюджета на отделни органи и инсти
туции. В случая обаче с промените в Закона
за радиото и телевизията средствата, които
биха се спестили, са скромни и това може да
се постигне чрез оптимизация на техническите
служби.
Възразявам срещу разпоредбата на § 1. Съ
ветът за електронни медии няма проблеми с
гъвкавостта и бързината. Подобренията трябва
да доведат до по-голяма обективност при взема
не на решения и недопускане на корупционни
практики. Прекомерното съкращаване на със
тава на регулаторния орган може да го постави
в невъзможност да изпълнява предвидените в
Закона за радиото и телевизията самостоятелни
правомощия.
Възразявам срещу практиката да се правят
персонални закони, които се отнасят до опре
делени лица. Параграф 2, т. 2 ЗИЗРТ въвежда
ограничение за членовете на СЕМ да осъщест
вяват повече от два последователни мандата.
С § 3 от ПЗР на ЗИЗРТ това правило се при
лага към действащи членове на регулаторния
орган, като мандатът на всички онези от тях,
който е втори последователен, се прекратява
от деня на влизане на закона в сила. Въвежда
се ново извънредно ограничение извън посо
чените в чл. 26 от ЗРТ несъвместимости, като
то се прилага като основание за предсрочно
прекратяване на мандата на членове на съвета
извън посочените в чл. 30. В една демократична
и правова държава въвеждането на подобни
нови ограничения би трябвало да се прилага
занапред, а не към заварените случаи. Само
преди пет месеца – на 19 януари 2010 г., из
пълнявайки изискванията на закона, назначих
нов член на СЕМ, без да имам възможността
да предвидя, че парламентарното мнозинство
ще въведе нови изисквания за назначаване и
ще ги приложи към заварения случай. Така по
същество Народното събрание със закон пре
кратява действието на издадения от мен указ.
Спорно е решението на § 3 от ПЗР на ЗИЗРТ
чрез въвеждане на ограничение за втори после
дователен мандат да се редуцира съставът на
СЕМ. Парламентарното мнозинство, гласувало
закона, по същество въвежда ново условие за
избираемост на членовете на СЕМ в допълне
ние на посочените в чл. 26 и чл. 29, ал. 2 от
медийния закон. В същото време това условие
се прилага посредством § 3 от ПЗР на ЗИЗРТ
като основание за предсрочно прекратяване на
мандата в конкретния случай за определени
лица. Нещо повече, в решения № 9 от 1994 г. и
№ 10 от 1999 г. Конституционният съд приема,
че при мандатност основанията за предсрочно
прекратяване на индивидуалния мандат не тряб
ва да са продукт или да допускат субективни
интерпретации, а да бъдат винаги обективни
факти или оставка. Това ново законодателно
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решение е конституционно оспоримо. Какъв е
смисълът от мандати, ако всяко ново парламен
тарно мнозинство чрез подходящи изменения
може да ги прекратява.
Не приемам и решенията по § 4 и по § 5
от ПЗР на ЗИЗРТ, според които въз основа на
жребий мандатът на един от членовете на СЕМ
от квотата на Народното събрание или прези
дента ще бъде прекратен. Жребият не може
да променя или подменя волята, изразена от
държавен орган при осъществяване на неговите
правомощия. Посредством § 5 от ПЗР на ЗИЗРТ
Народното събрание по същество се намесва в
упражняването на конституционно правомощие
на президента в нарушение на чл. 98, т. 7 от
Конституцията на Република България.
В правото съществува принципът, че иден
тични случаи следва да се уреждат по един и
същи начин, т.е. да съществува юридическа
симетрия. В дейността на XLІ Народно събра
ние при сходни закони се прилагат противоре
чащи си принципи. Със Закона за изменение
и допълнение на Закона за електронните
съобщения, обн. в ДВ, бр. 27 от 2010 г., в
сила от 09.04.2010 г., съставът на Комисията
за регулиране на съобщенията бе редуциран,
като бяха прекратени мандатите на последните
трима, избрани от Народното събрание чле
нове от парламентарната квота в комисията.
В този закон квотата на президента в КРС се
редуцира, като Президентът на Републиката
можеше да освободи с указ по своя преценка
член на комисията. Не е ясно защо Народното
събрание при съкращаване състава на СЕМ не
прилага същия подход както при Комисията
за регулиране на съобщенията.
Не споделям практиката на често и при
бързано изменение на законите. Това е третото
изменение на Закона за радиото и телевизията
за шест месеца. Като се отнасям с разбиране
към загрижеността на парламентарното мно
зинство за развитието на електронните медии
и ускоряването процеса на цифровизация, не
мога да не отбележа факта, че измененията на
закона са твърде чести и издават липсата на
ясна политика по отношение на този сектор,
правят се „на парче“ и са далеч от стандартите
за предвидим законодателен процес.
Уважаеми дами и господа народни пред
ставители,
Като се ръководя от гореизложените мотиви,
свързани с нецелесъобразност и противокон
ституционност на разпоредбите, и на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република
България връщам за ново обсъждане в Народ
ното събрание Закона за изменение на Закона
за радиото и телевизията, приет от Народното
събрание на 19.05.2010 г.
Президент на републиката:
Георги Първанов
4642
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 18 МАЙ 2010 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната
агенция по хидромелиорации към министъра
на земеделието и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по рибарство и ак
вакултури.
Чл. 2. (1) Закрива Изпълнителната агенция
по хидромелиорации към министъра на земе
делието и храните.
(2) Ликвидацията на закритата агенция да се
извърши от комисия, назначена от министъра
на земеделието и храните, в срок до 2 месе
ца от влизането в сила на постановлението.
Разходите по ликвидацията са за сметка на
утвърдените разходи на закритата агенция по
бюджета за 2010 г.
(3) Имуществото, архивите, както и неуре
дените задължения и вземания на закритата
агенция се поемат от Министерството на
земеделието и храните. За преминаването на
имуществото на закритата агенция се съставя
предавателно-приемателен протокол от коми
сията по ал. 2.
(4) Трудовите и служебните правоотноше
ния със служителите от закритата агенция се
уреждат при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за
държавния служител и в съответствие с оп
ределените в устройствените правилници на
Министерството на земеделието и храните и
на областните дирекции „Земеделие“ функции
и численост.
(5) Трудовите и служебните правоотношения
със служителите от закритата агенция извън
случаите по ал. 4 се уреждат при условията и
по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда, съответно на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона
за държавния служител.
(6) Министърът на финансите по предложе
ние на министъра на земеделието и храните
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на земеделието и храните.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Изпълни
телната агенция по рибарство и аквакултури,
приет с Постановление № 51 на Министерския
съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 32 от 2008 г.).
2. Устройственият правилник на Изпълни
телната агенция по хидромелиорации, приет с
Постановление № 134 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм. и
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доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 4, 25 и 103 от 2003 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 53 и 76
от 2008 г. и бр. 5 от 2010 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Минис
терството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 265 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 4 от 2010 г.), се правят следните из
менения и допълнения:
1. В чл. 22:
а) точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Финансово управление, бюджет
и счетоводство“;“
б) точка 4 се отменя.
2. В чл. 25 се създават т. 21 – 44:
„21. организира и осъществява счетоводната
дейност на министерството в съответствие със
Закона за счетоводството, действащата норма
тивна уредба в бюджетната сфера и разработения
индивидуален модел на счетоводна политика;
22. извършва счетоводно отчитане на прихо
дите и разходите на бюджета на министерството
и изготвя отчета за касовото му изпълнение;
23. осъществява текущо наблюдение на пла
щанията в СЕБРА на министерството;
24. осигурява данните и изготвя ежемесечни
и тримесечни отчети за касовото изпълнение
на бюджета и извънбюджетните сметки, както
и обобщава данните за цялата система;
25. съставя годишния финансов отчет на
министерството;
26. извършва счетоводното отчитане на при
ходите и разходите по пълна бюджетна класи
фикация по счетоводни сметки от Сметкоплана
за бюджетните предприятия и по системата на
„Единната сметка“;
27. изготвя годишния баланс на админи
страцията и консолидирания баланс за ми
нистерството;
28. изготвя, изплаща и контролира пра
вилното начисляване на възнагражденията
на работещите в държавната администрация
и на изпълнителите по граждански договори;
подава необходимата информация в терито
риалните дирекции на Националната агенция
по приходите и в регионалните управления на
социалното осигуряване;
29. осигурява, проверява и комплектува не
обходимите документи за разплащане на капи
талови разходи по бюджета на министерството;
30. отчита набирането и изразходването на
извънбюджетните средства и фондове;
31. съблюдава и осъществява текущ и пос
ледващ контрол по законосъобразното изготвя
не, обработка и съхраняване на счетоводните
документи;
32. изготвя, обобщава и подава дневниците
по Закона за данък върху добавената стойност
на всички разпоредители с бюджетни кредити
и на министерството;
33. участва в подготовката и извършването
на годишните инвентаризации и изготвя до
клад за състоянието на активите и пасивите
до министъра;
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34. осигурява съхраняването и ползването
на счетоводната документация съгласно изис
кванията на Закона за счетоводството и ДДС
№ 20/2005 г.;
35. участва в разработването на методоло
гията и реда за отчетност и изготвя текущи и
периодични отчети и анализи за финансовото
състояние на министерството;
36. осъществява оперативен контрол и
организира текущото счетоводно отчитане на
средствата по външни заемни споразумения и
дарения, осъществява плащанията на минис
терството в системата на „Единната сметка“
и организира разходването на средствата по
валутните сметки;
37. участва в разработването на норматив
ни актове, планове и програми, свързани с
финансирането и отчитането на приходите и
разходите в системата на министерството;
38. подпомага изграждането и функциони
рането на системите за финансово управление
и контрол;
39. следи и отговаря за функционирането на
системата за двойния подпис, като поемането
на всяко финансово задължение или извър
шването на всеки разход се осъществява само
след полагането на подписите на разпоредителя
или на упълномощено от него лице, на главния
счетоводител или на друго лице – съставител
на годишния финансов отчет; подписите се
полагат върху всички документи, свързани с
поемането на задължения или с извършването
на разходи, независимо от размера им;
40. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
ни кредити към министъра при воденето на
текущата счетоводна отчетност, изготвянето на
оборотни ведомости, баланси, отчети за касовото
изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове;
41. предприема необходимите действия за
предотвратяване и отстраняване на рисковите
фактори при счетоводната дейност;
42. обобщава информацията, подавана в пер
сонален регистър към териториалните дирекции
на Националната агенция за приходите – София,
и сигнализира при допускане на несъответствия
между подадените данни и рекапитулациите и
платежните документи;
43. изплаща предвидени допълнителни
средства по републиканския бюджет и по на
ционалните програми за развитие на средното
образование на професионалните гимназии
и училища – второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра;
44. осъществява взаимодействието с остана
лите дирекции в министерството по повод на
изпълняваните от дирекцията функции.“
3. Член 26 се отменя.
4. В чл. 30:
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а) точка 4 се изменя така:
„4. дирекция „Стратегическо планиране“;“
б) създава се т. 12:
„12. дирекция „Хидромелиорации“.“
5. В чл. 31 се създават т. 26 – 32:
„26. създава, обработва и анализира статисти
ческата информация в областта на земеделието,
като проектира, създава и поддържа база данни
в земеделието;
27. подготвя и извършва преброявания на
земеделските стопанства;
28. изготвя статистически балансови таблици
на основни земеделски продукти по методика
на Евростат;
29. координира събирането на статистиче
ски данни от административните структури в
системата на министерството;
30. осъществява взаимодействие с Нацио
налния статистически институт и с други на
ционални и международни организации;
31. подготвя статистическа информация по
различни теми, която да подпомага министер
ството за изпълнението на политика в областта
на земеделието;
32. осигурява функционирането на Системата
за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)
в България, като събира, обработва и анали
зира информацията от системата и е орган за
връзка с Европейската комисия в съответствие
със законодателството на ЕС.“
6. В чл. 34:
а) думите „Дирекция „Агростатистика и
стратегии“ се заменят с „Дирекция „Стратеги
ческо планиране“;
б) точки 1 – 7 се отменят.
7. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. Дирекция „Хидромелиорации“:
1. организира, ръководи и контролира из
пълнението на дейностите по напояване на
земеделските земи;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на хидромели
орациите;
3. организира и координира дейността по
разработване на проекти и програми за раз
витие на хидромелиорациите, включително за
изграждане, ремонт и поддържане на хидроме
лиоративния фонд с цел ефективно използване
на водите за напояване;
4. предлага на министъра на земеделието и
храните за включване в поименните списъци на
инвестиционната програма на Министерството
на земеделието и храните хидромелиоративни
обекти за проектиране, изграждане, ремонт и
реконструкция;
5. организира и контролира упражняването
на инвеститорски контрол върху обектите от
хидромелиоративната структура, обектите по
чл. 8, ал. 2 от Закона за опазване на земе
делските земи, обекти на Министерството на
земеделието и храните, както и върху обекти,
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финансирани от Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Минис
терския съвет;
6. организира и контролира охраната на
незавършеното строителство;
7. подпомага министъра на земеделието и
храните при упражняване на функциите му на
надзорен орган и поддържа регистъра на сдру
женията за напояване по Закона за сдружения
за напояване;
8. дава становища по придобиването и
отнемането от сдруженията за напояване на
правото на ползване върху обектите от хидроме
лиоративната инфраструктура и обслужващата
техника на територията на сдружението, вклю
чена в имуществото на еднолични търговски
дружества с държавно имущество;
9. дава становища за придобиване от сдру
жения за напояване на правото на собственост
върху имуществото по т. 8;
10. организира и участва в разработване
то на националния водностопански план и в
съставянето на водните и водностопанските
баланси на страната в частта им, свързана с
напояването и отводняването;
11. създава и поддържа регистър на хидро
мелиоративния фонд;
12. участва в изготвянето на технико-иконо
мически задания за изработване на договорните
научноизследователски и приложни задачи и
организира работата по сътрудничество и взаи
модействие с научни институти и консултантски
звена по обучение на кадрите в областта на
хидромелиорациите;
13. организира провеждането на техникоикономически съвет за разглеждане, приемане
и одобряване на предварителни (прединвести
ционни) проучвания и проектни разработки
от инвестиционното проектиране за обектите
от хидромелиоративната инфраструктура и за
обекти по чл. 8, ал. 2 от Закона за опазване
на земеделските земи;
14. предлага възлагането на доклади за
оценка на въздействието върху околната среда
и други екологични анализи;
15. участва при разработването на инвес
тиционни проекти и програми за развитие на
хидромелиоративния фонд и при разглеждането
им в експертния технико-икономически съвет и
организира извършването на технико-икономи
чески оценки за състоянието и използваемостта
на хидромелиоративния фонд;
16. организира и контролира дейностите
по провеждането на мониторинг на водите за
напояване, подавани от системи и съоръжения,
изградени с държавни средства, и съдейства при
издаване на актове за собственост на обектите
от хидромелиоративния фонд;
17. периодично изготвя и представя на
министъра на земеделието и храните доклад
за резултатите от извършени проверки за
нормалното провеждане на поливния сезон и
заплащането на услугата „водоподаване“;
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18. изготвя и предоставя периодично и при
поискване текуща и периодична информация
по поддържането на язовирите и обектите,
изградени с държавни средства извън гра
ниците на населените места, за отводняване
на земеделските земи и защита от вредното
въздействие на водите, включително дигите по
р. Дунав, изисквана от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет.“
8. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) числото „531“ се заменя с „546“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„142“ се заменя със „141“;
в) думите „дирекция „Финансово управление
и бюджет“ 21“ се заменят с „дирекция „Финан
сово управление, бюджет и счетоводство“ 36“;
г) думите „дирекция „Счетоводство“ 16“ се
заличават;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „322“ се заменя с „338“;
е) на ред „Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“ числото „90“ се
заменя със „107“;
ж) на ред „Централно управление“ числото
„66“ се заменя с „83“;
з) думите „дирекция „Агростатистика и
стратегии“ 31“ се заменят с „дирекция „Стра
тегическо планиране“ 14“;
и) на ред „дирекция „Растениевъдство“ чис
лото „12“ се заменя със „17“;
к) на ред „дирекция „Наблюдение, ко
ординация и административен контрол на
Разплащателната агенция“ числото „10“ се
заменя с „11“;
л) след ред „дирекция „Наблюдение, ко
ординация и административен контрол на
Разплащателната агенция“ 10“ се създава ред:
„дирекция „Хидромелиорации“ 10“.
§ 3. В Постановление № 203 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на земеделието
и горите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра
на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 105 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 44
и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 и 4 от
2003 г.; попр., бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 25
и 79 от 2003 г., бр. 3, 8 и 56 от 2005 г. и бр. 26
и 48 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 4 се отменя.
2. В чл. 3а:
а) алинея 3 се отменя;
б) в ал. 4 думите „Устройствен правилник
на Института по розата и етерично-маслените
култури и“ и думите „и на Изпълнителната
агенция по хидромелиорации“ се заличават.
3. Член 4 се отменя.
4. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 10 от Наредбата за условията
и реда за участие на държавата в заплаща
нето на цената на услугата „водоподаване“,
приета с Постановление № 75 на Минис
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терския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2003 г.), се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чрез Изпълнителната
агенция по хидромелиорации“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Изпълнителната агенция
по хидромелиорации“ се заменят с „Министер
ството на земеделието и храните“.
3. В ал. 3 думите „Изпълнителната агенция
по хидромелиорации“ се заменят с „Министер
ството на земеделието и храните“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 5. В Наредбата за придобиване и отне
мане от сдруженията за напояване правото на
ползване върху обектите от хидромелиоратив
ната инфраструктура и обслужващата техника
на територията на сдружението, приета с
Постановление № 39 на Министерския съвет
от 2002 г. (ДВ, бр. 21 от 2002 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителната агенция
по хидромелиорации (ИАХ)“ се заменят с „Ми
нистерството на земеделието и храните (МЗХ)“;
б) в ал. 4 думите „Изпълнителната агенция
по хидромелиорации“ се заменят с „Министер
ството на земеделието и храните“;
в) в ал. 5 абревиатурата „ИАХ“ се заменя
с „МЗХ“.
2. В чл. 4:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието и храните в
едномесечен срок от подаване на заявлението по
чл. 3 със заповед дава съгласие за придобиване
право на ползване от сдружението за напояване
и одобрява проекта на договор за придобиване
право на ползване върху обектите по чл. 2.“
3. В чл. 7 абревиатурата „ИАХ“ се заменя
с „МЗХ“.
4. В чл. 9:
а) в ал. 2 думите „по предложение на из
пълнителния директор на ИАХ“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „в ИАХ“ се заличават.
§ 6. В Постановление № 125 на Минис
терския съвет от 2006 г. за приемане на Ус
тройствен правилник на Министерството на
земеделието и продоволствието (обн., ДВ,
бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от
2007 г., бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и
90 от 2009 г. и бр. 4 и 22 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 14 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в т. 3 числото „476“ се заменя с „471“;
б) в т. 10 числото „340“ се заменя с „299“;
в) точка 14 се отменя;
г) в т. 24 числото „1742“ се заменя с „1751“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите,
дейността, структурата, числеността на персона
ла и организацията на работа на Изпълнител
ната агенция по рибарство и аквакултури към
министъра на земеделието и храните, наричана
по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджетни кре
дити към министъра на земеделието и храните.
(3) Агенцията осъществява дейностите, свър
зани с държавното и оперативното управление
на сектор „Рибарство“ в рамките на Общата
политика по рибарство на Европейския съюз
(ОПР на ЕС), държавния надзор, контрола върху
риболовните дейности в рибностопански води,
и е определена за Управляващ орган по отно
шение на средствата от Европейския фонд по
рибарство на Европейския съюз (ЕФР на ЕС),
предназначени за прилагането на Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България 2007 – 2013, наричана
по-нататък „Оперативната програма“.
(4) Агенцията изпълнява самостоятелно или
съвместно с други органи и/или организации
проекти и програми в областта на рибарството
и аквакултурите, финансирани със средства от
Европейския съюз (ЕС) или от други междуна
родни източници, включително такива, в които
българската страна участва със свои ресурси,
като спазва регламентираните в тях условия
и процедури.
Чл. 3. Дейността на агенцията се осъществява
на основата на принципите: законност, откри
тост и достъпност, ефективност, отговорност
и отчетност, субординация и координация и
обективност и безпристрастност.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и предста
влява от изпълнителен директор. Договорът с
изпълнителния директор се сключва, изменя
и прекратява от министъра на земеделието и
храните съгласувано с министър-председателя.
(2) В дейността си изпълнителният дирек
тор се подпомага от заместник изпълнителен
директор.
(3) Изпълнителният директор делегира със
заповед правомощия на заместник изпълни
телния директор и определя неговите функции.

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

(4) Заместник изпълнителният директор се
назначава и освобождава от изпълнителния
директор на агенцията.
Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор:
1. представлява, ръководи, координира, кон
тролира и носи отговорност за осъществяването
на цялостната дейност на агенцията, както и
за връзките є с други органи и организации;
2. осъществява международно сътрудничест
во с европейски органи и институции, както
и с други страни в областта на рибарството,
аквакултурите и морските въпроси;
3. осъществява държавната политика в из
пълнение на ОПР на ЕС;
4. осъществява държавната политика по
изпълнение на Оперативната програма;
5. планира, разпределя и контролира из
ползването на предоставените на агенцията
финансови и материални ресурси;
6. одобрява проекти на програми за опазване
на рибните ресурси, развитие на рибарството
и аквакултурите и подобряване работата на
администрацията;
7. одобрява или отхвърля с мотивирана запо
вед заявленията за кандидатстване по проекти
за усвояване на средства от Европейския фонд
по рибарство и подписва договорите за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативната програма;
8. утвърждава документи и издава инди
видуални административни актове, свързани
с развитието на дейностите и организацията
на работа на агенцията, в рамките на своята
компетентност;
9. представя на министъра на земеделието
и храните за утвърждаване проект на годишен
план за действие на агенцията и проект на
бюджет на агенцията за следващата година във
вид и разбивка съгласно нормативните актове
и/или вътрешните правила;
10. представя на министъра на земеделието
и храните годишни отчети за реализацията
на плана за действие на агенцията, в т. ч. на
дейности по ОПР на ЕС във вид и разбивка
съгласно нормативните актове и/или вътреш
ните правила;
11. ежегодно до 15 септември представя на
министъра на земеделието и храните годишни
отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;
12. организира разработването на норматив
ни актове, свързани с дейността на агенцията;
13. утвърждава необходимите документи, гра
фици и други за организацията и провеждането
на рибностопанските мероприятия, свързани
с опазването, контрола и възпроизводството
на рибните ресурси и развитието на аквакул
турата, на курсове и изпити за квалификация
и подготовка на кадрите на агенцията и на
кандидатите за получаване на разрешителни
за стопански риболов;
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14. сключва договори, свързани с прилага
нето на Закона за рибарството и аквакултурите
и на подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
15. утвърждава длъжностното разписание
в агенцията;
16. упражнява функциите на орган по наз
начаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотно
шение в агенцията, и определя индивидуалния
размер на възнагражденията в съответствие с
изискванията на нормативните актове;
17. сформира работни групи и комисии за
изпълнение на задачите на агенцията;
18. осъществява държавната политика в
областта на любителския риболов;
19. ръководи информационната политика,
като осигурява публичност и прозрачност на
дейността на агенцията;
20. изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията в съответствие
с изискванията на Закона за защита на класи
фицираната информация.
(2) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие се изпълняват от заместник
изпълнителния директор.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗА
ЦИЯ НА РАБОТАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Агенцията е организирана в обща
и специализирана администрация.
(2) Общата численост на персонала на
агенцията и нейното разпределение по админи
стративни звена са посочени в приложението.
(3) Общата администрация осигурява техни
чески дейността на агенцията и е организирана
в дирекция „Правно-административно обслуж
ване, обществени поръчки, човешки ресурси и
протокол“ и дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“.
(4) Специализираната администрация осигу
рява осъществяването на основните функции на
агенцията и е организирана в Главна дирекция
„Рибарство и контрол“ и дирекция „Европейски
фонд за рибарство“.
Чл. 7. Вътрешният одит в агенцията се
осъществява от дирекция „Вътрешен одит“ на
Министерството на земеделието и храните.
Чл. 8. (1) Работното време на служителите в
агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица.
(2) Разпределението и отчитането на ра
ботното време се установява с Правилника
за вътрешния ред и организация на работата
в агенцията.
Чл. 9. За образцово изпълнение на слу
жебните задължения държавните служители и
служителите по трудово правоотношение могат
да бъдат награждавани с отличия и награди от
изпълнителния директор.
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Раздел II
Главен секретар
Чл. 10. (1) Административното ръководство
на агенцията се осъществява от главен секретар.
(2) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира
функционирането на агенцията в изпълнение
на законните разпореждания на изпълнителния
директор;
2. осигурява организационната връзка между
изпълнителния директор и административните
звена;
3. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на адми
нистрацията;
4. координира оперативното изпълнение на
съвместните задачи, възложени на общата и
специализираната администрация;
5. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите;
6. организира пропускателния режим и ох
раната на предоставените за стопанисване на
агенцията сгради, съответно помещения в тях;
7. осигурява условия за ефективна работа на
всички административни звена на агенцията;
8. осъществява общ контрол за изпълнени
ето на възложените административни задачи;
9. изготвя годишен доклад за състоянието
на администрацията и го представя на изпъл
нителния директор;
10. следи за законосъобразната обработка и
защита на личните данни съгласно Закона за
защита на личните данни;
11. изпълнява и други функции, възложени
му със заповед от изпълнителния директор.
Раздел III
Финансов контрольор
Чл. 11. (1) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разход;
3. одобрява или отхвърля предложенията
на разпоредителя за поемане на финансово
задължение или за извършване на плащане
съгласно изискванията на Закона за финансо
вото управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС);
4. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронен
вариант, за целите на предварителния контрол;
5. изпълнява и други функции в изпълнение
на ЗФУКПС.
(2) Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на изпълнителния директор.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 12. Дирекция „Правно-административно
обслужване, обществени поръчки, човешки
ресурси и протокол“:
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1. оказва правна помощ на изпълнителния
директор и специализираната администрация
на агенцията с оглед законосъобразното осъ
ществяване на техните функции;
2. осигурява процесуалното представител
ство на агенцията и защитата на държавните
интереси по правни спорове;
3. предприема правни действия за своевре
менното събиране на вземанията на агенцията;
4. изготвя на база на техническото задание
документацията зa участие в процедурите за
възлагане на обществени поръчки и участва
със свои представители в работата на коми
сиите, като следи за законосъобразността
на процедурите по Закона за обществените
поръчки (ЗОП);
5. участва в разработването на проекти на
нормативни актове и дава становища по тях
при възлагане;
6. участва в разработването и съгласува
проекти на индивидуални и общи администра
тивни актове;
7. изготвя проекти на актовете и докумен
тите, свързани с възникването, изменението
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в агенцията
и с налагането на дисциплинарни наказания
и търсенето на имуществена отговорност по
реда на Закона за държавния служител и Ко
декса на труда;
8. организира управлението и развитието на
човешките ресурси, като:
а) изготвя и актуализира длъжностното
разписание на агенцията;
б) изготвя поименното разписание на длъж
ностите в агенцията;
в) изготвя и прилага вътрешните правила
за работната заплата в агенцията;
г) провежда конкурси за заемане на свобод
ните длъжности в агенцията;
д) подпомага разработването и актуализи
рането на длъжностните характеристики на
държавните служители и на лицата, работещи
по трудово правоотношение в агенцията;
е) съхранява служебните досиета на държав
ните служители и трудовите досиета на лицата
по трудово правоотношение в агенцията и ги
поддържа в съответствие с изискванията на
закона;
ж) поддържа автоматизирана система за
управление на човешките ресурси;
9. прави предложения за развитие на ор
ганизационната и управленската структура на
агенцията;
10. разработва проекти на вътрешноорга
низационни документи за планиране, подбор,
атестиране, развитие на персонала и органи
зация на труда;
11. разработва основни насоки, проучва,
анализира и обобщава потребностите от обуче
ние и изготвя годишен план за задължително
и специализирано обучение на служителите
на агенцията;
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12. осигурява условия за професионално и
служебно развитие на персонала, както и ор
ганизира провеждането на неговото обучение
съгласувано с главния секретар на агенцията;
13. изготвя периодични отчети за адми
нистративното обслужване на физически и
юридически лица;
14. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в агенцията;
15. води отчетност и осигурява информация
за входящата и изходящата кореспонденция;
16. осъществява предварителен контрол
за законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с нефинансовата дейност;
17. съвместно с дирекция „Финансово-сто
пански дейности и управление на собствеността“
подпомага дейности, свързани с прилагането
на Оперативната програма;
18. осигурява провеждането на информа
ционната политика на агенцията, планира и
координира осъществяването є, като:
а) информира обществеността за политика
та на агенцията и за осъществяваните от нея
програми и дейности;
б) организира публичните изяви на изпъл
нителния директор, заместник изпълнителния
директор и служителите на агенцията;
в) отговаря за координацията на взаимоотно
шенията с браншовите организации в областта
на рибарството и аквакултурите;
г) отговаря за дизайна, поддържането и еже
дневното актуализиране на интернет страницата
на агенцията, като публикува информация;
д) изготвя и координира програмата на
изпълнителния директор и на заместник из
пълнителния директор на агенцията;
е) изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости на
агенцията;
ж) подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните коман
дировки на служителите на агенцията;
з) координира и контролира организиране
то, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии.
Чл. 13. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. отговаря за правилната организация на
счетоводството и отчетността на агенцията;
2. съставя проекта на бюджет на агенцията;
3. изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости;
4. изготвя годишния финансов отчет на
агенцията;
5. подпомага ръководството и служителите
на агенцията за правилното и законосъобраз
ното използване на финансовите ресурси и за
опазването на собствеността;
6. подготвя предложения до министъра на
земеделието и храните за необходимите корек
ции по изпълнението на бюджета на агенцията;
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7. извършва счетоводно отчитане на прихо
дите и разходите по пълна бюджетна класифи
кация и по счетоводни сметки от сметкоплана
на бюджетните предприятия;
8. организира събирането и опазването на
финансово-счетоводната информация на хартиен
и електронен носител, както и ползването є от
счетоводния архив;
9. контролира опазването на движимото и
недвижимото имущество и провеждането на
инвентаризации;
10. дава методически указания на регионал
ните центрове на агенцията относно текущото
счетоводно отчитане;
11. планира процедурите за възлагане на
обществени поръчки, по които възложител
е агенцията, участва със свои представители
в работата на комисии по ЗОП, координира
извършването на дейностите, свързани с об
ществените поръчки, и контролира финансовото
изпълнение на сключените въз основа на тях
договори;
12. организира и осъществява материалнотехническото обслужване на регионалните
центрове на агенцията, разпределянето и опаз
ването на дълготрайните активи и поддръжката
на техниката в администрацията;
13. организира правилното ползване и управ
ление на собствеността на агенцията;
14. планира и подпомага изпълнението на
инвестиционни програми на агенцията;
15. организира и контролира транспортното
обслужване на агенцията;
16. изготвя ведомостите и изплаща работ
ните заплати;
17. съвместно с дирекция „Правно-админи
стративно обслужване, обществени поръчки,
човешки ресурси и протокол“ подпомага дей
ности, свързани с прилагането на Оперативната
програма.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 14. (1) Главна дирекция „Рибарство и
контрол“ има териториални звена: 4 регионал
ни центрове със статут на отдели и 28 сектора
„Рибарство и контрол“ (сектор „РК”) в тях.
(2) Регионалните центрове са, както следва:
1. Регионален център „Рибарство и кон
трол – Югоизточна България“ със седалище в
Бургас, включващ сектор „РК“ – Бургас, сектор
„РК“ – Ямбол, сектор „РК“ – Стара Загора, сек
тор „РК“ – Сливен, и всички изнесени постове
за рибарство и контрол по Черно море;
2. Регионален център „Рибарство и кон
трол – Дунав“ със седалище в Русе, включващ
сектор „РК“ – Видин, сектор „РК“ – Русе, сектор
„РК“ – Силистра, сектор „РК“ – Монтана, сек

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

тор „РК“ – Враца, сектор „РК“ – Плевен, сектор
„РК“ – Велико Търново, и всички изнесени
постове за рибарство и контрол по р. Дунав;
3. Регионален център „Рибарство и кон
трол – Североизточна България“ със седалище
във Варна, включващ сектор „РК“ – Варна,
сектор „РК“ – Добрич, сектор „РК“ – Шумен,
сектор „РК“ – Търговище, сектор „РК“ – Раз
град, Центъра за наблюдение на риболовните
кораби и всички изнесени постове за рибарство
и контрол по Черно море;
4. Регионален център „Рибарство и кон
трол – Централна България“ със седалище
в Пловдив, включващ сектор „РК“ – Бла
гоевград, сектор „РК“ – Кюстендил, сектор
„РК“ – Перник, сектор „РК“ – Пазарджик,
сектор „РК“ – Пловдив, сектор „РК“ – Хасково,
сектор „РК“ – Кърджали, сектор „РК“ – София,
сектор „РК“ – Габрово, сектор „РК“ – Ловеч, и
сектор „РК“ – Смолян.
(3) Териториалният обхват на секторите
се определя със заповед на изпълнителния
директор.
(4) Изпълнителният директор на агенцията
определя числеността на всеки сектор „РК“
с длъжностното разписание на агенцията в
зависимост от географското разположение на
областта, наличните рибностопански обекти в
нея, специфичните особености и историческо
то присъствие на риболова и аквакултурата в
региона и др.
(5) Цялостната дейност на всеки сектор „РК“
се ръководи от началник на сектор, който е
пряко подчинен на началника на отдела, ръко
водещ съответния регионален център.
(6) Дейността на регионалните центрове се
ръководи от началник на отдел, който се назна
чава от изпълнителния директор на агенцията
и е пряко подчинен на директора на Главна
дирекция „Рибарство и контрол“.
Чл. 15. (1) Главна дирекция „Рибарство и
контрол“:
1. изпълнява дейности по прилагането на
ОПР на ЕС в страната и на Общностното
право в областта на рибарството и аквакулту
рите с изключение на структурните мерки на
Общността;
2. поддържа постоянни контакти с инсти
туциите на Европейската комисия и прилага
политиката на Общността в областта на рибар
ството, участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на рибарството
и морските въпроси с изключение на тези,
свързани със структурната политика;
3. осъществява и обслужва дейността по
изпълнение на задълженията на българската
държава по международни спогодби за риболов
и други международни двустранни и много
странни договори, споразумения и конвенции
в областта на рибарството, участва в работата
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на комитети, работни групи и други форуми,
провеждани в рамките на институциите на ЕС,
както и в други международни прояви;
4. разработва и прилага държавната политика
в областта на любителския риболов;
5. разработва Националната програма за
рибарство и аквакултури и осъществява дей
ностите по прилагането є;
6. дава становища и експертни оценки
при решаването на въпроси в областта на
рибарството и аквакултурите при поискване
от компетентните органи на изпълнителната
и съдебната власт, от междуправителствени
органи и организации и от други физически
или юридически лица;
7. при необходимост координира работата с
граждански, неправителствени, професионални
и/или научни организации в сектора;
8. поддържа информационно-статистическа
система за рибарството и аквакултурите, като
събира, обработва, обобщава и съхранява ста
тистически данни и материали за състоянието
и развитието им;
9. води регистър и поддържа база данни за
риболовните кораби по отношение на риболов
ната им активност и оборудването им;
10. разработва и изпълнява План за управле
ние на рибните ресурси в Черно море и План
за приспособяване на риболовното усилие;
11. поддържа сателитна система за наблю
дение и контрол на риболовните кораби и
съхранява база данни, събрани от системата;
12. отговаря за прилагането на европейското
законодателство във връзка с контрола върху
нелегалния, нерегулирания и недекларирания
риболов и управлението на капацитета на ри
боловния флот на страната;
13. организира научни изследвания в облас
тта на рибарството, свързани с Националната
програма за устойчиво развитие на рибните
ресурси и Програмата за събиране на данни;
14. ръководи, контролира и приема отчети
те на регионалните центрове на агенцията и
анализира дейността им;
15. изпълнява и други дейности, възложени
с нормативен акт или от министъра на земе
делието и храните.
(2) Регионалните центрове организират
контрола и отговарят за неговото изпълнение
по отношение на дейностите, свързани със:
1. устойчивото развитие, контрола и въз
производството на ресурсите от риба и други
водни организми в рибностопанските води,
както и прилагането на утвърдените режими за
стопански и любителски риболов и аквакултура;
2. употребата на риболовните уреди, обо
рудването и спомагателните материали и
другите технически средства за извършването
на стопански и любителски риболов с оглед
на установените правила, норми и режим за
тяхното използване;
3. проверката на всички документи, удос
товеряващи произхода на продукцията и тър
говските операции в обектите за търговия на
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едро и дребно с риба и рибни продукти (борси,
тържища, магазини, складове и други) и на
лицата, занимаващи се с нея, по отношение
на произход и първа продажба на риба и други
водни организми от стопански риболов, първа
продажба в страната на риба и рибни продукти
от внос, както и по отношение на минимално
допустимите размери за улов на риба в коор
динация, съгласувано или съвместно с другите
компетентни органи в тази област.
(3) Секторите „РК“:
1. осъществяват оперативните функции по
надзор и контрол върху стопанския и люби
телския риболов и аквакултурата, спазването
на правилата за отговорен риболов, опазва
нето на рибните ресурси, търговията с водни
организми и продукти от тях и други функции,
регламентирани от Закона за рибарството и
аквакултурите;
2. оказват съдействие и подпомагат дейността
на служителите от дирекция „Европейски фонд
за рибарство“, отговорни за приема на проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативната програма.
Чл. 16. (1) Дирекция „Европейски фонд за
рибарство“:
1. изготвя програмните документи за прила
гане на структурната политика на ЕС в областта
на рибарството;
2. изпълнява функциите на Управляващ орган
на Оперативната програма, като:
а) извършва прием на проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна финансова по
мощ по Оперативната програма, като гарантира,
че избирането на проекти за финансиране се
извършва съобразно критериите, приложими
за Оперативната програма, и в съответствие с
националното законодателство и приложимите
правила на Европейската общност за целия
период на изпълнението им;
б) удостоверява, че съфинансираните про
дукти и услуги са доставени или извършени и
че декларираните от ползвателите разходи за
проектите са действително изпълнени и са в
съответствие с националните правила и пра
вилата на Общността;
в) извършва проверки на място на отделни
проекти в съответствие с одобрени правила и
процедури за работа;
г) гарантира, че съществува система за за
писване и съхраняване в електронна форма на
счетоводните записи за всеки проект по Опе
ративната програма и че са събрани данните
за изпълнението, необходими за финансово
управление, мониторинг, проверки, одити и
оценка на Оперативната програма;
д) гарантира, че ползвателите и други лица,
включени в изпълнението на проектите, под
държат отделна счетоводна система или адек
ватна счетоводна аналитична сметка за всички
сделки, отнасящи се до проекта, в съответствие
с националните счетоводни актове;
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е) гарантира, че оценките на Оперативната
програма се извършват съобразно националното
законодателство и правото на ЕС;
ж) гарантира, че Сертифициращият и Одит
ният орган получават цялата необходима ин
формация относно процедурите и проверките,
извършени във връзка с разходите за целите на
сертифицирането и съответно на одита;
з) установява процедури, които да гарантират,
че всички документи относно разходите и оди
тите, свързани с прилагането на Оперативната
програма, позволяват нейното проследяване;
3. следи и докладва на компетентните органи
за наличие на нарушения и/или нередности в
прилагането на Оперативната програма;
4. насочва работата на Комитета за наблю
дение и осигурява необходимите документи,
които позволяват да се следи качеството на
изпълнение на Оперативната програма в съот
ветствие със специфичните є цели; осигурява
организационно и технически дейността на
Комитета за наблюдение;
5. изготвя и след одобрение от Комитета за
наблюдение предава на Европейската комисия
годишните доклади и окончателния доклад от
носно изпълнението на Оперативната програма;
6. осигурява спазването на изискванията за
информираност и публичност на Оперативната
програма;
7. поддържа и използва информационна
система за управление на проекти по Опера
тивната програма и база данни;
8. представя доклади и справки относно
управляваните проекти на министъра на земе
делието и храните, изпълнителния директор,
Комитета за наблюдение, Сертифициращия и
Одитния орган и на институциите на Европей
ската комисия;
9. планира, организира и координира всички
дейности във връзка с подготовката и провежда
нето на процедури по възлагане на обществени
поръчки по проекти на агенцията в качеството
є на Управляващ орган по Оперативната про
грама, мярка 5.1 „Техническа помощ“; носи
отговорност за изпращането на информация за
проведени процедури по обществени поръчки в
нормативно установените срокове за вписване в
регистъра на обществените поръчки в Агенцията
по обществени поръчки, както и в регистъра
на обществените поръчки в Министерството
на земеделието и храните;
10. осъществява координация с Програма
та за развитие на селските райони, както и с
оперативните програми, финансирани от Струк
турните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
11. изпълнява и други дейности, възложени
с нормативен акт или от министъра на земе
делието и храните.
(2) В състава на дирекция „Европейски фонд
за рибарство“ се включват и служители, които
осъществяват своите служебни задачи в секто
рите на регионалните центрове на агенцията.
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Раздел VI
Организация на работата с предложенията и
сигналите
Чл. 17. (1) Гражданите, организациите и ом
будсманът могат да отправят до изпълнителния
директор предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на агенцията, както
и за решаване на въпроси от правомощията
на изпълнителния директор на агенцията, за
които няма определен друг специален ред.
Предложенията относно усъвършенстване на
организацията и дейността на агенцията трябва
да бъдат мотивирани и конкретни.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
взема решение по предложението в срок до 2
месеца от неговото постъпване. Решението се
съобщава на подателя в 7-дневен срок. Напра
вените предложения, както и взетите по тях
решения могат да се публикуват на интернет
страницата на агенцията по преценка на из
пълнителния директор.
Чл. 18. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да подават до изпълнител
ния директор сигнали за злоупотреби с власт,
корупция, лошо управление на държавното
имущество, за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на заместник изпълнителния директор и на
служителите на агенцията. Сигналите трябва
да включват посочване на конкретни факти
и обстоятелства, свързани с нарушението, за
което се подават.
(2) Сигнали за нарушения, извършени преди
повече от две години, не се разглеждат. Сигнали,
подадени повторно по въпрос, по който има
решение, също не се разглеждат, освен ако са
във връзка с изпълнение на взето решение или
се основават на нови факти и обстоятелства.
(3) Изпълнителният директор на агенцията
взема решение по сигнала в срок до два месеца
след постъпването му, като този срок може
да бъде удължаван с един месец, ако важни
причини налагат това. Подателят се уведомя
ва в 7-дневен срок за взетото решение и за
предприетите мерки по сигнала. При данни
за извършено престъпление изпълнителният
директор на агенцията уведомява незабавно
прокуратурата.
Чл. 19. Не се разглеждат анонимни пред
ложения и сигнали, които не са подписани от
подателя или от негов представител по закон
или пълномощие, както и такива, в които не
са посочени:
1. трите имена на гражданина, адрес по
местоживеене, както и телефон, факс или
електронен адрес;
2. фирмата на търговеца или наименовани
ето на юридическото лице, изписани и на бъл
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гарски език, седалището и последният посочен
в съответния регистър адрес на управление,
както и телефон, факс или електронен адрес.
Чл. 20. (1) Приемът на граждани и пред
ставители на организации и изслушването на
техните предложения и сигнали се извършва
всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. от служи
телите на дирекция „Правно-административно
обслужване, обществени поръчки, човешки
ресурси и протокол“.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
приема граждани и представители на организа
ции в определени дни и часове, които се опо
вестяват на интернет страницата на агенцията
7 дни предварително.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 21. (1) Бюджетът на агенцията се формира
от бюджетна субсидия и от собствени приходи.
(2) Собствените приходи на агенцията се
набират от:
1. таксите за издаване на разрешителни за
стопански риболов, таксите за регистрация на
рибопроизводителите и таксите за услугите, из
вършвани от агенцията, определени с тарифата
по чл. 17а, ал. 4 от Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА);
2. таксите за издаване на билети за люби
телски риболов;
3. петдесет на сто от събраните обезщетения
в полза на държавата за нанесени вреди на
рибата и другите водни организми в обектите
по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА и в язовирите – дър
жавна собственост;
4. постъпления от дарения, спонсорство,
помощи, целеви постъпления от местни и
чуждестранни физически или юридически лица
или от международни организации, фондации
и програми;
5. други постъпления, определени със ЗРА
или с друг нормативен акт;
6. дейности по управление на собствеността,
включително възмездно отдаване на материални
активи и ресурси, предоставени на агенцията;
7. средства по програми и проекти на ЕС.
(3) Приходите от собствена дейност и бю
джетната субсидия се разходват за покриване
на одобрените разходи за:
1. издръжка на агенцията;
2. изпълнение на дейности в областта на
рибарството и аквакултурите;
3. изпълнение на дейности по ОПР на ЕС;
4. закупуване на дълготрайни активи;
5. основни ремонти на материалната база
на агенцията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема
на основание чл. 5, ал. 3 от Закона за рибар
ството и аквакултурите.
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Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на агенцията – 299 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Правно-административно
обслужване, обществени поръчки,
човешки ресурси и протокол“
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Специализирана администрация
в т. ч.:
Главна дирекция „Рибарство и контрол“
в т.ч. 4 регионални центрове и
28 сектора
дирекция „Европейски фонд за
рибарство“
4376

1
1
1
1
35

20
15
260
208
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 21 МАЙ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2009 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, приет с Постановление
№ 74 на Министерския съвет от 1991 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80
от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от
1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от
1994 г.; изм. и доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г.,
бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм.
и доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от
1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от
2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г.,
бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 45 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Параграф 22 от допълнителната разпо
редба се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4477
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 21 МАЙ 2010 Г.

за приемане на Наредба за допълнителните
мерки, свързани с прилагането на регламенти,
приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн
към енергоемките продукти и за изменение
на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за допъл
нителните мерки, свързани с прилагането на
регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директи
ва 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка
за определяне на изискванията за екодизайн
към енергоемките продукти и за изменение на
Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви
96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

НАРЕДБА

за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15
от Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за
създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО
на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Чл. 1. С наредбата се определят процедурите,
с които се извършва оценяване на съответстви
ето на енергопотребяващите продукти с изис
кванията за екопроектиране, установени във:
1. член 4 на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на
Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета по отношение на изисква
нията за екопроектиране към електрическото
и електронното битово и офис оборудване във
връзка с консумацията му на електроенергия
в режим „в готовност“ и режим „изключен“
(ОВ, L 339/45 от 18.12.2008 г.);
2. член 5 на Регламент (ЕО) № 107/2009 на
Комисията от 4 февруари 2009 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изис
кванията за екопроектиране за прости телеви
зионни приставки (ОВ, L 36/8 от 5.02.2009 г.);
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3. член 4, параграф 1 на Регламент (ЕО)
№ 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за
прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на ненасочени
лампи за бита (ОВ, L 76/3 от 24.03.2009 г.);
4. член 4 на Регламент (ЕО) № 245/2009 на
Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета по отношение на изискванията
за екопроектиране на луминесцентни лампи без
вграден баласт, газоразрядни лампи с висок ин
тензитет и баласти и осветители, които могат да
работят с такива лампи, както и за отменяне на
Директива 2000/55/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета (ОВ, L 76/17 от 24.03.2009 г.);
5. член 4 на Регламент (ЕО) № 278/2009 на
Комисията от 6 април 2009 г. за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета във връзка с изискванията за
екопроектиране на външни електрозахранващи
устройства по отношение на консумираната
мощност на празен ход и на средния КПД в
работен режим (ОВ, L 93/3 от 7.04.2009 г.);
6. член 4 на Регламент (ЕО) № 640/2009 на
Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета по отношение на изискванията
за екопроектиране на електродвигатели (ОВ,
L 191/26 от 23.07.2009 г.);
7. член 4 на Регламент (ЕО) № 641/2009 на
Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета по отношение на изискванията
за екопроектиране на безсалникови автономни
циркулационни помпи и безсалникови вграде
ни в продукти циркулационни помпи (ОВ, L
191/35 от 23.07.2009 г.);
8. член 4, алинея 1 на Регламент (ЕО)
№ 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г.
за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по от
ношение на изискванията за екопроектиране
на телевизори (ОВ, L 191/42 от 23.07.2009 г.);
9. член 4, параграф 1 на Регламент (ЕО)
№ 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за
прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета по отношение
на изискванията за екопроектиране на домашни
хладилни уреди (ОВ, L 191/53 от 23.07.2009 г.).
Чл. 2. При оценяване на съответствието на
енергопотребяващите продукти по чл. 1 с из
искванията за екопроектиране производителят
може да избира между процедурите:
1. „Вътрешен проектен контрол“ съгласно
приложение № 1;
2. „Управленска система за оценяване на
съответствие“ съгласно приложение № 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Наредбата въвежда приложение ІV и
приложение V на Директива 2005/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 6 юли
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2005 г. за създаване на рамка за определяне на
изискванията за екодизайн към енергоемките
продукти и за изменение на Директива 92/42/
ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 26а, ал. 3 от Закона за техническите изис
квания към продуктите.
Приложение № 1
към чл. 2, т. 1
Процедура „Вътрешен проектен контрол“
1. Приложението съдържа описание на про
цедурата, с която производителят или негов
упълномощен представител, който осъществява
задълженията, определени в т. 2, гарантира и
декларира, че продуктът отговаря на съответните
изисквания на регламентите по чл. 1. Деклара
цията за съответствие може да се отнася за един
или повече продукти и трябва да се съхранява от
производителя.
2. Производителят трябва да състави досие с
техническата документация на продукта, което дава
възможност за оценяване на съответствието на
продукта с изискванията на регламентите по чл. 1.
Документацията трябва да съдържа по-спе
циално:
а) общо описание на продукта и предназна
чението му;
б) резултатите от съответните проучвания за
екологично оценяване, направени от произво
дителя, и/или позовавания на библиография за
екологично оценяване или казуси, които могат
да се използват от производителя за оценяване,
документиране и определяне на решения за про
ектирането на продукта;
в) екологичния профил, когато се изисква от
регламентите по чл. 1;
г) елементи от спецификацията за проектирането
на продукта, свързани с екологичните аспекти при
проектирането на продукта;
д) списък на хармонизирани стандарти, при
ложени изцяло или частично, и описание на ре
шенията, приети, за да се изпълнят изискванията
на регламентите по чл. 1, когато не са приложени
хармонизирани стандарти или когато тези хармони
зирани стандарти не включват изцяло изискванията
на регламентите по чл. 1;
е) копие на информацията относно екологичните
аспекти при проектирането на продукта, предос
тавена в съответствие с изискванията, определени
в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за техническите
изисквания към продуктите;
ж) резултатите от измервания на изпълнените
изисквания за екопроектиране, включително под
робни данни за съответствието на измерванията
с изискванията за екопроектиране, дадени в ре
гламентите по чл. 1.
3. Производителят трябва да вземе всички не
обходими мерки, за да гарантира, че продуктът е
произведен в съответствие със спецификациите за
проектиране, посочени в т. 2, и с изискванията на
регламента, който е приложим за него.
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Приложение № 2
към чл. 2, т. 2
Процедура „Управленска система за оценяване на съответствие“
1. Приложението съдържа описание на проце
дурата, с която производителят, който осъществява
задълженията, определени в т. 2, гарантира и
декларира, че продуктът отговаря на съответните
изисквания на регламентите по чл. 1. Деклара
цията за съответствие може да се отнася за един
или повече продукти и трябва да се съхранява от
производителя.
2. За оценяване на съответствието на продукта
може да се използва управленска система, при ус
ловие че производителят изпълнява екологичните
елементи, определени в т. 3.
3. Екологични елементи на управленската
система.
В тази точка се определят елементите на уп
равленската система и процедурите, с помощта
на които производителят може да докаже, че
продуктът съответства на изискванията на регла
ментите по чл. 1.
3.1. Политика за екологичното представяне
на продукта.
Производителят трябва да е в състояние да
докаже съответствие с изискванията на регламен
тите по чл. 1. Производителят трябва също да е
в състояние да осигури рамка за определяне и
преглед на целите и показателите на екологичното
представяне на продукта с оглед на подобряването
на цялостното екологично представяне на продукта.
Всички мерки, приети от производителя за
подобряването на цялостното екологично пред
ставяне на продукта и за създаването на неговия
екологичен профил, ако се изисква от регламентите
по чл. 1, чрез проектиране и производство, трябва
да се документират систематизирано и методично
във формата на писани процедури и инструкции.
Процедурите и инструкциите трябва да съдържат
по-специално съответстващо описание на:
а) списъка на документите, които трябва да
се изготвят, за да се докаже съответствието на
продукта, и при необходимост да се осигури дос
тъп до него;
б) целите и показателите на екологичното
представяне на продукта и организационната
структура, отговорностите, правомощията на ръ
ководството и разпределението на ресурсите за
тяхното постигане и поддържане;
в) проверките и изпитванията, които трябва да
се проведат, след като продуктът е произведен, за
да се установи представянето на продукта в срав
нение с показателите за екологично представяне;
г) процедурите за контролиране на изискваната
документация и за гарантиране, че тя редовно се
актуализира;
д) метода на верификация на изпълнението
и ефективността на екологичните елементи на
управленската система.
3.2. Планиране.
Производителят трябва да създаде и поддържа:
а) процедури за създаване на екологичния
профил на продукта;
б) цели и показатели на екологичното пред
ставяне на продукта, които разглеждат техноло
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гичните възможности, като вземат под внимание
техническите и икономическите изисквания;
в) програма за постигане на тези цели.
3.3. Изпълнение и документация.
3.3.1. Документацията относно управленска
та система трябва да отговаря по-специално на
следното:
а) отговорностите и пълномощията трябва
да бъдат определени и документирани, за да се
осигури ефективно екологично представяне на
продукта и отчитане на работата му с цел контрол
и усъвършенстване;
б) документите трябва да са създадени, като
посочват какви техники за контрол и верификация
на проектирането и технологични и системни мерки
са използвани при проектирането на продукта;
в) производителят трябва да създаде и поддържа
информация, която прави описание на ключовите
екологични елементи на управленската система и
процедурите за контролиране на всички изисквани
документи.
3.3.2. Документацията относно продукта трябва
да съдържа по-специално:
а) общо описание на продукта и предназна
чението му;
б) резултатите от съответните проучвания за
екологично оценяване, направени от произво
дителя, и/или позовавания на библиография за
екологично оценяване или казуси, които могат
да се използват от производителя за оценяване,
документиране и определяне на решения за про
ектирането на продукта;
в) екологичния профил, ако се изисква от
регламентите по чл. 1;
г) документи, представящи резултатите от
измервания на изпълнените изисквания за еко
проектиране, включително подробни данни за
съответствието на измерванията с изискванията за
екопроектиране, дадени в регламентите по чл. 1;
д) производителят трябва да създаде специфи
кации, посочващи по-специално хармонизираните
стандарти, които са използвани; когато не са при
ложени хармонизирани стандарти или когато те
не включват изцяло изискванията на регламентите
по чл. 1, се посочват средствата, използвани за
осигуряване на съответствие;
е) копие на информацията относно екологичните
аспекти на проектирането на продукта, предоста
вена в съответствие с изискванията, определени
в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за техническите
изисквания към продуктите.
3.4. Проверяващо и коригиращо действие
Производителят трябва:
а) да взема всички необходими мерки, за да
гарантира, че продуктът е произведен в съответ
ствие с неговата спецификация за проектиране и
с изискванията на регламента по чл. 1, който се
прилага към него;
б) да създава и поддържа процедури за разкри
ване и реагиране в случай на несъответствие и
да внася промени в документираните процедури,
произтичащи от коригиращо действие;
в) да извършва най-малко веднъж на три години
пълен вътрешен одит на управленската система в
частта є за екологичните елементи.
4478
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 25 МАЙ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания, приет с Постановление № 343
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.;
Решение № 7081 на Върховния администра
тивен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Ре
шение № 7623 на Върховния административен
съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 29 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В т. 1 след абревиатурата „(НЕЛК)“ се
поставя запетая, съюзът „и“ се заличава, а след
абревиатурата „(ТЕЛК)“ се добавя „и детските
експертни лекарски комисии (ДЕЛК)“.
2. В т. 4 думите „трайно намалена възмож
ност за социална адаптация“ се заменят с „вид
и степен на увреждане“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) За вписване в регистъра специали
зираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания подават заявление по образец
съгласно приложение № 13 до изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания,
към което представят единен идентификационен
код (ЕИК) на лицето, когато е търговец или
кооперация, и код БУЛСТАТ на юридическото
лице, когато не е търговец.
(2) Лицата по ал. 1, които не са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписва
нията, подават до изпълнителния директор на
Агенцията за хората с увреждания заявление
по образец съгласно приложение № 13, към
което прилагат решението за първоначална
съдебна регистрация, удостоверение за актуал
но състояние, издадено от компетентния съд
не по-рано от 6 месеца от датата на подаване
на заявлението, и карта за идентификация по
регистър БУЛСТАТ.
(3) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 28,
ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората
с увреждания;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 28,
ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората
с увреждания;
3. документ, удостоверяващ правото на
лицата да извършват дейност, подлежаща на
регистрационен, разрешителен или лицензионен
режим по специален закон;
4. копия от решения на ТЕЛК/НЕЛК на
работещите в специализираното предприятие
и кооперация лица с увреждания.
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(4) В регистъра на специализираните пред
приятия и кооперации на хората с увреждания
се вписват следните обстоятелства:
1. данни за специализираното предприятие
или кооперация на хората с увреждания – удос
товерение за регистрация от компетентен орган,
име, седалище, адрес на управление и адрес
на осъществяване на дейността, EИК или код
БУЛСТАТ;
2. данни за представителство на специализи
раното предприятие или кооперация на хората
с увреждания по регистрация от компетентен
орган – име, ЕГН, постоянен и/или настоящ
адрес;
3. предмет на дейност на специализирано
то предприятие или кооперация на хората с
увреждания;
4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за
интеграция на хората с увреждания;
5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за
интеграция на хората с увреждания;
6. дата на заличаване на регистрацията и
основанието за това;
7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6;
8. забележки по вписаните обстоятелства.
(5) Регистрираните специализирани пред
приятия и кооперации на хората с увреждания
са длъжни да уведомяват писмено Агенцията
за хората с увреждания за всички промени в
обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дне
вен срок от настъпването им.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения :
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. при неспазване изискванията на чл. 28,
ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората
с увреждания;“
б) създават се т. 4 и 5:
„4. при неспазване изискванията на чл. 28,
ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората
с увреждания;
5. при системно неспазване разпоредбите
на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 3 – 5 подновя
ването на регистрацията на специализираното
предприятие или кооперация може да се извър
ши в срок не по-малък от 6 месеца от датата
на заличаване. Подновяването на регистрацията
се извършва по реда на чл. 3.“
§ 4. В чл. 7, ал. 1 думата „трима“ се заменя
с „шестима“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „2/3“ се заменя с „1/2“.
2. В ал. 2 думите „ал. 3, т. 2 и 3“ се заменят
с „ал. 3, т. 2 – 6“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
§ 7. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Комисията установява:
1. потребностите и възможностите за реха
билитация;
2. възможностите за обучение;
3. възможностите за трудова заетост и про
фесионална реализация;
4. потребностите от социални услуги;
5. възможностите за социално включване.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на социалната оценка може
да се изготвя индивидуален план за интеграция
на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12,
ал. 2, според вида и степента на увреждане и
заявените потребности в молба-декларацията
за изготвяне на социална оценка.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията може да прави предложение
до директора на дирекция „Социално подпо
магане“ за:
1. отпускане на месечна добавка по чл. 42,
ал. 2 от Закона за интеграция на хората с ув
реждания според вида и степента на увреждане
и индивидуалните потребности на лицето с
увреждане;
2. отпускане на целева помощ за изработване
и/или покупка на помощни средства, приспо
собления и съоръжения за хората с увреждания
и медицински изделия, посочени в списъците
по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания, според индивидуалните
потребности на лицето с увреждане;
3. отпускане на финансова подкрепа по
чл. 41а от Закона за интеграция на хората с
увреждания според вида и степента на увреж
дане и индивидуалните потребности на лицето
с увреждане.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „намалената работоспо
собност или в решението за определяне на
намалената възможност за социална адаптация
при децата“ се заменят с „трайно намалената
работоспособност или вида и степента на ув
реждане“.
2. В ал. 2 думите „намалена работоспособ
ност“ се заменят с „трайно намалена работо
способност или вида и степента на увреждане“.
3. В ал. 4 думите „чл. 12, ал. 2“ се заменят
с „чл. 12, ал. 3“.
§ 10. В чл. 16, ал. 2, т. 1 думите „хората
с увреждания“ се заменят с „хора с трайни
увреждания“.
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Министърът на труда и социалната
политика утвърждава методика за отпускане на
средства за финансиране на проекти по чл. 25,
ал. 1 от Закона за интеграция на хората с ув
реждания по предложение на изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа:
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1. специфични условия за кандидатстване;
2. критерии за оценяване и класиране на
постъпилите проекти;
3. механизъм за разпределяне на средствата;
4. механизъм за финансиране.
(3) Работодателят, съответно органът по
назначаване може да кандидатства за ползване
на средства по ал. 1, ако отговаря на следните
общи условия:
1. да е регистриран по действащото зако
нодателство;
2. да няма изискуеми публични задължения;
3. да не е получавал държавни помощи
независимо от формата и източника им на
обща стойност, която не превишава левовата
равностойност на 200 000 евро, определени
по официалния валутен курс на лева към ев
рото, през последните 3 години; този праг се
прилага независимо от това, дали помощта се
финансира изцяло или частично с ресурси на
Европейската общност;
4. да не е получавал финансови средства от
други източници за същата цел.
(4) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и 4 се
доказват с писмена декларация.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед открива
конкурсната процедура за кандидатстване с
проекти и определя състава на комисията за
оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка
проекти се утвърждават със заповед на изпъл
нителния директор на Агенцията за хората с
увреждания в срок до 14 дни след изтичане на
срока за кандидатстване.
(7) За всяко заседание на комисията по
ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва
от председателя и членовете є.
(8) Комисията предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания класирането на допусна
тите проекти.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед утвърж
дава окончателното класиране на допуснатите
проекти.
(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на
обжалване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението им.
(11) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания сключва с работодателя,
съответно с органа по назначаване с класирани
и одобрени за финансиране проекти договори,
въз основа на които се отпускат финансовите
средства.
(12) За срока по чл. 25, ал. 4 от Закона за
интеграция на хората с увреждания работодате
лят, съответно органът по назначаването, може
да наема на работа последователно повече от
едно лице със същия вид увреждане, за което
е изградена подходяща работна среда, съгласно
финансирания проект.
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(13) Агенцията за хората с увреждания
осъществява наблюдение и контрол по изпъл
нението на проектите по ал. 11.“
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 26, т. 1“ се заменят с
„чл. 26, ал. 1, т. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Петдесет на сто от внесените задължи
телни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 1 от
Закона за интеграция на хората с увреждания
се възстановяват на работодателите – специ
ализирани предприятия, трудово-лечебните
бази и кооперациите на хората с увреждания,
членуващи в национално представителните
организации на хората с увреждания и в нацио
нално представителните организации за хората
с увреждания, по ред, определен от министъра
на труда и социалната политика, съгласуван с
министъра на финансите.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Тридесет на сто от внесените задължи
телни осигурителни вноски по чл. 26, ал. 1,
т. 1 от Закона за интеграция на хората с ув
реждания се възстановяват на работодателя
по ред, определен от министъра на труда и
социалната политика, съгласуван с министъра
на финансите.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите, когато средствата по ал. 2
и 3 се използват от работодателя по ал. 1 за
рехабилитация и социална интеграция на нае
тите хора с трайни увреждания, тези средства
се считат за допустима държавна помощ със
социален характер.“
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Министърът на труда и со
циалната политика утвърждава методика за
финансиране на проекти по програмите, сти
мулиращи трудовата заетост и самостоятелната
стопанска дейност на хората с увреждания, по
предложение на изпълнителния директор на
Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа реда, спе
цифичните условия за кандидатстване, критери
ите за оценяване и класиране на постъпилите
проекти и механизма за финансиране.
(3) Хората с увреждания могат да канди
датстват за ползване на средства по ал. 1, ако
отговарят на следните общи условия:
1. да не ползват преференции по чл. 49 и
49а от Закона за насърчаване на заетостта,
за което лицата подават писмена декларация;
2. да нямат изискуеми публични задължения.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед открива
конкурсната процедура за кандидатстване с
проекти и определя състава на комисията за
оценка и класиране на постъпилите проекти.
(5) Допуснатите и недопуснатите за оценка
проекти се утвърждават със заповед на изпъл
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нителния директор на Агенцията за хората с
увреждания в срок до 14 дни след изтичане на
срока за кандидатстване.
(6) За всяко заседание на комисията по
ал. 4 се изготвя протокол, който се подписва
от председателя и членовете є.
(7) Комисията предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания класирането на допусна
тите проекти.
(8) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед утвърж
дава окончателното класиране на допуснатите
проекти.
(9) Заповедите по ал. 5 и 8 подлежат на
обжалване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението им.
(10) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания сключва с лицата с
класирани и одобрени за финансиране проек
ти договори, въз основа на които се отпускат
финансовите средства.
(11) Агенцията за хората с увреждания
осъществява наблюдение и контрол по изпъл
нението на проектите по ал. 10.“
§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Министърът на труда и социалната
политика утвърждава методика за отпускане на
средства за финансиране на целеви проекти и
програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за инте
грация на хората с увреждания по предложение
на изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа:
1. специфични условия за кандидатстване;
2. критерии за оценяване и класиране на
постъпилите проекти;
3. механизъм за разпределяне на средствата;
4. механизъм за финансиране.
(3) Специализираните предприятия и коопе
рации на хората с увреждания могат да ползват
средства по ал. 1, ако отговарят на следните
общи условия:
1. да са вписани в регистъра по чл. 29 от
Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. да нямат изискуеми публични задължения;
3. да не са получавали държавни помощи
независимо от формата и източника им на
обща стойност, която не превишава левовата
равностойност на 200 000 евро, определени
по официалния валутен курс на лева към ев
рото, през последните 3 години; този праг се
прилага независимо от това, дали помощта се
финансира изцяло или частично с ресурси на
Европейската общност.
(4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3 се доказват
с писмена декларация.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед открива
конкурсната процедура за кандидатстване с
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проекти и определя състава на комисията за
оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка
проекти се утвърждават със заповед на изпъл
нителния директор на Агенцията за хората с
увреждания в срок до 14 дни след изтичане на
срока за кандидатстване.
(7) За всяко заседание на комисията по
ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва
от членовете є.
(8) Комисията предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания класирането на допусна
тите проекти.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед утвър
ждава окончателното класиране на допуснатите
проекти.
(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на
обжалване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението им.
(11) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания сключва с органите на
управление на специализираните предприятия
или кооперации с класирани и одобрени за
финансиране проекти договори, въз основа на
които се отпускат финансовите средства.
(12) Агенцията за хората с увреждания
осъществява наблюдение и контрол по изпъл
нението на проектите по ал. 11.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „заявените от рабо
тодателя свободни“ се заменят със „заетите“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 2 се предоставя
в едномесечен срок от постъпването є.“
§ 16. В чл. 22, ал. 1 думите „национално
представителните организации на хората с
увреждания, национално представителните
организации за хората с увреждания и орга
низациите на работодателите на трудоустроени
лица“ се заменят с „национално представител
ните организации на и за хората с увреждания
и организациите на работодателите на хора с
увреждания“.
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „учебно-професионално
заведение“ се заменят с „учебно-професиона
лен център“.
2. В ал. 2 думите „учебно-професионално
заведение“ се заменят с „учебно-професионален
център“, а „препоръките в социалната оцен
ка“ – с „индивидуалния план за интеграция“.
§ 18. В чл. 24, ал. 1 думите „на увреждането,
степента на намалена работоспособност или
намалена възможност за социална адаптация“
се заменят с „и степента на увреждането и сте
пента на трайно намалена работоспособност“.
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§ 19. В чл. 25 ал. 2 се отменя.
§ 20. В чл. 26 ал. 2 се отменя.
§ 21. В чл. 27, ал. 1 думите „деца с трайно
намалена възможност за социална адаптация и
на лица с трайно намалена работоспособност“
се заменят с „лица с трайно намалена рабо
тоспособност или с определени вид и степен
на увреждане“.
§ 22. В чл. 31, ал. 1 думите „намалена рабо
тоспособност“ се заменят с „трайно намалена
работоспособност или с определени вид и
степен на увреждане“.
§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 42, ал. 5 от Закона
за интеграция на хората с увреждания“ се за
менят с „чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция
на хората с увреждания“.
2. В ал. 5 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с
„ал. 2, 3 и 4“.
§ 24. В чл. 33, ал. 1 думите „по чл. 32, ал. 2
или 3“ се заменят с „по чл. 32, ал. 2, 3 или 4“.
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Месечната добавка за социална интегра
ция се изменя, спира, възобновява и прекратява
със заповед на директора на дирекция „Соци
ално подпомагане“ или на упълномощено от
него длъжностно лице от 1-во число на месеца,
следващ промяната в обстоятелствата.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на преосвидетелстване на
лица с трайни увреждания месечната добавка
се отпуска от началото на месеца, следващ
месеца, през който е прекратена, въз основа на
новата социална оценка, при условие че няма
промяна в датата на инвалидизиране и промяна
в степента на трайно намалена работоспособност
или вида и степента на увреждане, ако молбадекларацията е подадена в едномесечен срок
от издаването на новото експертно решение
на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.“
§ 27. Член 47а се отменя.
§ 28. В чл. 48, ал. 2, т. 1 думите „трайно
намалена възможност за социална адаптация“
се заменят с „вид и степен на увреждане“.
§ 29. В чл. 50, ал. 1 думите „Хората с
трайни увреждания с над 90 на сто намалена
работоспособност и деца с трайно намалена
възможност за социална адаптация“ се заменят
с „Хората с трайни увреждания с над 90 на
сто трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане и децата с определени
вид и степен на увреждане“.
§ 30. В чл. 51 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата с увреден слух и с над 50 на сто
трайно намалена работоспособност/вид и степен
на увреждане имат право на целева помощ за
ползване на жестомимични услуги до 10 часа
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годишно до 8 лв. на час при ползване услугите
на държавна и/или общински администрации,
здравни, образователни и културни институции.“
§ 31. В чл. 52, ал. 1 думите „намалена рабо
тоспособност“ се заменят с „трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане“, а
думите „здравни, образователни и други инсти
туции“ се заменят с „образователни, културни и
други институции, здравни и лечебни заведения“.
§ 32. В чл. 53, ал. 1 думите „намалена рабо
тоспособност“ се заменят с „трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане“, а
думите „здравни, образователни и други инсти
туции“ се заменят с „образователни, културни и
други институции, здравни и лечебни заведения“.
§ 33. Създават се чл. 53а и 53б:
„Чл. 53а. (1) Лицата с интелектуални за
труднения и с психични разстройства и със 71
или над 71 на сто трайно намалена работо
способност/вид и степен на увреждане, които
се нуждаят от чужда помощ, ползват целева
помощ за придружител до 10 часа годишно
при посещенията им в държавни, общински,
здравни, образователни и други институции и
в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от
Агенцията за хората с увреждания чрез терито
риалните структури на Българската асоциация
на лица с интелектуални затруднения.
(3) Териториалните структури на Българ
ската асоциация на лица с интелектуални
затруднения представят ежемесечно описи в
Агенцията за хората с увреждания за броя на
лицата, ползвали придружител, и за изразход
ваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за
хората с увреждания и Българската асоциация
на лица с интелектуални затруднения, свърза
ни със заплащането на целевите помощи по
ал. 1, се уреждат с договор между страните в
изпълнение на интеграционни програми.
Чл. 53б. (1) Лицата със сляпо-глухота и с над
90 на сто трайно намалена работоспособност,
които се нуждаят от чужда помощ, ползват це
лева помощ за придружител до 10 часа годишно
при посещенията им в държавни, общински,
здравни, образователни и други институции и
в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от
Агенцията за хората с увреждания чрез терито
риалните структури на Националната асоциация
на сляпо-глухите в България.
(3) Териториалните структури на Национал
ната асоциация на сляпо-глухите в България
представят ежемесечно описи в Агенцията за
хората с увреждания за броя на лицата, полз
вали придружител, и за изразходваните за това
средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за
хората с увреждания и Националната асоциа
ция на сляпо-глухите в България, свързани със
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заплащането на целевите помощи по ал. 1, се
уреждат с договор между страните в изпълнение
на интеграционни програми.“
§ 34. В чл. 54 думите „национално предста
вителните организации на хората с увреждания
и национално представителните организации за
хората с увреждания“ се заменят с „национално
представителните организации на и за хората
с увреждания“.
§ 35. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1
До
Дирекция „Социално
подпомагане“
М О Л Б А-Д Е К Л А Р А Ц И Я
за извършване на социална оценка
от
..................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............................., притежаващ документ за
самоличност: ...........................................................
№ ....................., издаден на ................................ г.
от ............................................................................ ,
постоянен адрес:..................................................... ,
в качеството ми (ни) на .......................................
(родител (осиновител), настойник или попечител;
семейство на роднини или близки или приемно
семейство по чл. 26 от Закона за закрила на де
тето, упълномощено лице)
Моля на основание чл. ...... от Закона за инте
грация на хората с увреждания да бъде извършена
социална оценка на
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............................., притежаващ документ за
самоличност: ...........................................................
№ ..................., издаден на .................................. г.
от ............................................................................ ,
постоянен адрес: ....................................................
..................................................................................
Моля да се изготви предложение за отпускане
на добавка за социална интеграция за:
– транспортни услуги ...........................
да/не
– информационни и телекомуникационни услуги ........................................
да/не
– балнеолечение и рехабилитационни
услуги – веднъж в годината ..................
да/не
– достъпна информация .......................
да/не
– обучение .............................................
да/не
– диетично хранене и лекарствени
продукти ..................................................
да/не
– наем на общинско жилище .............
да/не
Моля да се изготви предложение за
индивидуален план за интеграция ……..
да/не
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Моля да се изготви предложение за
отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия ..............................

да/не

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Здравословно състояние на лицето с увреждане:
(описание по ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК или
ЛКК, епикризи, медицински удостоверения)
..................................................................................
..................................................................................
2. Ползвам преференции на друго правно осно
вание за:
– балнеолечение и рехабилитационни
услуги – веднъж в годината ..................
да/не
3. Задължавам се в 7-дневен срок да уведомя
дирекция „Социално подпомагане“ за всяка про
мяна в декларираните обстоятелства – обжалване
на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, експертизи,
медицински удостоверения от органите на меди
цинска експертиза.
4. Известно ми е, че за вписването на неверни
данни в тази молба-декларация нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка)
2. ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК
3. Съдебно решение или административен акт
(само за осиновител, настойник или попечител;
семейство на роднини или близки или приемно
семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето)
4. Други документи от значение за извършване
на социална оценка
____________________
(дата и подпис на лицето,
подало молба-декларацията)“

§ 36. Приложение № 3 към чл. 13 се из
меня така:

„Приложение № 3
към чл. 13
СОЦИАЛНА ОЦЕНКА
по молба с вх. № .../...... 20... г.
I. Данни за лицето:
1. Име .................................................................... ,
л.к./паспорт № ................, издаден на .................
от .............................................................................
постоянен адрес: гр. (с.) ....................................... .
област .........................., община .......................... ,
ж.к./кв. .................................................................. ,
ул. .................... № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...,
ЕГН .........................................................................
2. Възраст ...............................................................
3. Пол ......................................................................
4. Образование .......................................................
II. Експертно решение:
1. № на решението .................................................
От кого е издадено ................................................
..................................................................................
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Процент трайно намалена работоспособност/вид
и степен на увреждане
ОЦЕНКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА по чл. 12, ал. 2
от Закона за интеграция на хората с увреждания:
Г-н (г-жа) ................................................................
..................................................................................
(Описват се: Процент на намалена работоспособ
ност или вид и степен на увреждане; образование;
придобити квалификации; възможности за социално
включване и други констатации от социалния доклад)
КОНСТАТАЦИИ:
1. ..............................................................................
..................................................................................
(потребностите и възможностите за рехабилитация)
2. ..............................................................................
..................................................................................
(възможностите за обучение)
3. ..............................................................................
..................................................................................
(възможностите за трудова заетост и професионал
на реализация)
4. ..............................................................................
..................................................................................
(потребностите от социални услуги)
5. ..............................................................................
..................................................................................
(възможностите за социално включване)
ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ:
1. ..............................................................................
..................................................................................
(индивидуална потребност от медицинска рехаби
литация)
2. ..............................................................................
..................................................................................
(индивидуална потребност от социална рехабили
тация)
3. ..............................................................................
..................................................................................
(потребност от обучение)
4. ..............................................................................
..................................................................................
(трудова заетост и професионална реализация)
5. ...............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(индивидуална потребност от социални услуги)
6. ..............................................................................
..................................................................................
(възможност за социално включване)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ДИ
РЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ЗА
ОТПУСКАНЕ НА ДОБАВКА ЗА СОЦИАЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ ЗА:
*транспортни услуги .................. да/не
* информационни и телекомуникационни
услуги ...................................................
да/не
* балнеолечение и рехабилитационни
услуги – веднъж в годината ...............
да/не
* достъпна информация .....................
да/не
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* обучение ............................................
да/не
* диетично хранене и лекарствени
продукти ...............................................
да/не
* наем на общинско жилище ............
да/не
МОТИВИ:
..................................................................................
..................................................................................
предложение за отпускане на целева помощ за
изработване и/или покупка на помощни сред
ства, приспособления и съоръжения за хората с
увреждания и медицински изделия, посочени в
списъците по чл. 35а, ал. 1.
..................................................................................
..................................................................................
МОТИВИ:
..................................................................................
..................................................................................
Тази социална оценка се издава за срок .............
Комисия, утвърдена със заповед на директора на
дирекция „Социално подпомагане“ № ....................
......................................./...........................................:
1. ................................ /....................(трите имена)
2. ................................./....................(трите имена)
3. ................................/.....................(трите имена)
4. ................................/.....................(трите имена)
5. ................................./....................(трите имена)
6. ................................./....................(трите имена)
Дата.........................................“

§ 37. Създава се приложение № 13 към
чл. 3, ал. 1:

„Приложение № 13
към чл. 3, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ
ЗАЯ В Л Е Н И Е
от
................................................................................. ,
(трите имена)
ЕГН: .........................., л.к. №............../................ ,
изд. от МВР на....................................................... ,
постоянен адрес: ....................................................
................................................................................. ,
в качеството си на .................................................
(председател или управител)
на кооперация/фирма.............................................
.....................................................................................
БУЛСТАТ ............................, със седалище и адрес
на управление......................................................... ,
тел. за контакти.......................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИ
РЕКТОР,
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за ин
теграция на хората с увреждания (ЗИХУ), желая
..................................................................................
(наименование на кооперация/фирма)
да бъде вписана в Регистъра на специализираните
предприятия в Агенцията за хората с увреждания.
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Прилагам следните документи:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
12. ............................................................................
13. ............................................................................
14. ............................................................................
Дата: ................................
Декларатор:..................... “

§ 38. Навсякъде в правилника и в приложе
нията към него пред абревиатурата „ТЕЛК“ се
добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Правото на месечна добавка по чл. 42
от Закона за интеграция на хората с уврежда
ния възниква от деня на влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за интеграция на хората с увреждания (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.) за правоимащите лица, при
условие че молба-декларацията за социална
оценка по чл. 11 е подадена преди 1 юли
2010 г., а в останалите случаи – от датата на
нейното подаване.
§ 40. В случаите на преосвидетелстване на
дете с трайно увреждане, за което преди 29 март
2010 г. е била прекратена месечната добавка
за дете с трайно увреждане по реда на Закона
за интеграция на хората с увреждания поради
изтичане на срока на експертното решение
на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосви
детелстване, месечната добавка по чл. 8д от
Закона за семейни помощи за деца се отпуска
от началото на месеца, следващ месеца, опре
делен за явяване пред ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК за
преосвидетелстване, при условие че:
1. с новото решение не е определена степен
и вид на увреждане под 50 на сто или степен
на намалена работоспособност под 50 на сто;
2. молба-декларацията е подадена в 3-ме
сечен срок от датата на издаването на новото
експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
§ 41. В § 1, т. 10, буква „в“ от допълнител
ната разпоредба на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане (обн.,
ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и
112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40
от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от
2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 26 от 2009 г. и бр. 27 от 2010 г.) след думите
„чл. 6“ се поставя запетая и се добавя „чл. 8г“.
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§ 42. В Постановление № 53 на Министер
ския съвет от 2010 г. за изменение и допълне
ние на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ,
бр. 27 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нов § 30:
„§ 30. (1) Лицата със 71 на сто или над 71
на сто трайно намалена работоспособност, де
цата до 16-годишна възраст с трайно намалена
възможност за социална адаптация и военно
инвалидите, които са осъществили пътуване с
автобусен транспорт по чл. 19 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане
до 8 април 2010 г. включително, имат право
на възстановяване на направените разходи за
пътуването.
(2) Правото по ал. 1 ползват и придружи
телите на лицата с определена чужда помощ,
когато са пътували с тях.
(3) Разходите за пътуване с автобусен
транспорт на лицата по ал. 1 и 2 се изплащат
въз основа на молба-декларация, подадена
до 8 май 2010 г. включително в дирекция
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес,
с приложени към нея билети и представено
удостоверение, в което превозвачът е отразил
извършеното пътуване.“
2. Досегашният § 30 става § 31.
§ 43. В Правилника за прилагане на Закона
за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 67
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр.,
бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г. и бр. 27 и
29 от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „по образец, утвърден
от министъра на труда и социалната политика“
и запетаята след тях се заличават.
2. В чл. 3, ал. 3 думите „Закона за облагане
доходите на физическите лица“ се заменят със
„Закона за данъците върху доходите на физи
ческите лица“.
3. В чл. 16 се правят следните допълнения:
а) в ал. 1 след думите „решение на“ се
добавя „детската експертна лекарска комисия
(ДЕЛК)“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думите „решение на“ се
добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.
4. В чл. 17, ал. 3, т. 8 след думите „решение
на“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена
черта.
5. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 2 след думите „решение на“ се до
бавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите на преосвидетелстване на
дете с трайно увреждане месечната помощ се
отпуска от началото на месеца, следващ месеца,
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през който е прекратена, при условие че няма
промяна във вида и степента на трайното ув
реждане или в степента на трайно намалената
работоспособност, ако молба-декларацията е
подадена в 3-месечен срок от датата на издава
нето на новото експертно решение на ДЕЛК/
ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е
подадена след този срок, месечната помощ
се отпуска от началото на месеца, през който
е подадена.“
6. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
а) алинея 5 се отменя;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Месечната добавка за дете с трайно
увреждане се отпуска от началото на месеца,
следващ месеца, през който е издадено екс
пертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ако
молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок
от датата на решението. Когато молба-декла
рацията е подадена след този срок, месечната
добавка се отпуска от началото на месеца, през
който е подадена.“;
в) алинея 7 се отменя.
7. В чл. 24б се създава ал. 4:
„(4) В случаите на преосвидетелстване на
дете с трайно увреждане месечната добавка се
отпуска от началото на месеца, следващ месеца,
през който е прекратена, при условие че няма
промяна във вида и степента на трайното ув
реждане или в степента на трайно намалената
работоспособност, ако молба-декларацията е
подадена в 3-месечен срок от датата на издава
нето на новото експертно решение на ДЕЛК/
ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е
подадена след този срок, месечната добавка
се отпуска от началото на месеца, през който
е подадена.“
8. В чл. 25, ал. 2, т. 5 след думите „решение
на“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена
черта.
9. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 2 след думите „решение на“ се до
бавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта;
б) в ал. 3 и 4 думите „чл. 8, ал. 4“ се заменят
с „чл. 8, ал. 5“;
в) в ал. 5 думите „чл. 8, ал. 6“ се заменят
с „чл. 8, ал. 7“.
10. Навсякъде в правилника думите „дете
с трайни увреждания“ се заменят с „дете с
трайно увреждане“.
11. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 3
се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4479
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 9
от 21 май 2010 г.

за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.4. „Мерки, насочени към опазване здравето на животните“ по Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ 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
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 2.4. „Мерки, на
сочени към опазване здравето на животните“
по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и марке
тинг на продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (ОПРСР) на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство
(ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. 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), Регла
мент (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, Решение 90/424/
ЕИО на Съвета от 26.06.1990 г. относно разхо
дите във ветеринарната област (ОВ, 18.08.1990,
L 224, стр. 19), Решение 2009/470/ЕО на Съ
вета от 25.05.2009 г. относно разходите във
ветеринарната област (кодифицирана версия)
(ОВ, 18.06.2009, L 155, стр. 30 – 45) и Наредба
№ 17 от 2008 г. за здравните изисквания към
стопанските водни животни, продуктите от
тях и предпазването и контрола на болести по
водните животни (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 3. Подпомагат се проекти, насочени към
опазване здравето на животните за постигане на
целтa на мярката: ликвидиране на неекзотичните
болести по аквакултурите, изброени в Прило
жение І към Решение 2009/470/ЕО – вирусна
хеморагична септицемия (VHS), инфекциозна
хемопоетична некроза (IHN), инфекция с Koi
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herpes вирус (KHV), инфекциозна анемия по
сьомгата (ISA), инфекция с Marteilia refringens,
инфекция с Bonamia ostreae при двучерупчестите
мекотели и ихтиофтириус по ракообразните,
чрез провеждане на програми за ликвидиране,
контрол и наблюдение на болестите по живот
ните и зоонозите.
Чл. 4. (1) Бенефициент по реда на тази на
редба е Националната ветеринарномедицинска
служба (НВМС) в качеството на официална
компетентна служба за управление, осъщест
вяване и контрол на ветеринарномедицинската
дейност в Република България съгласно чл. 4,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност (ЗВД).
(2) Кандидатът по ал. 1 се подпомага, при
условие че:
1. няма изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
2. няма изискуеми и ликвидни задължения
към Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд „Земе
делие“ (ДФЗ).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗ
ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ
сe предоставя за следните дейности по при
лагане на програми за ликвидиране, контрол
и наблюдение на неекзотичните болести по
аквакултурата, изброени в чл. 3, определени и
извършвани от НВМС в стопанства за отглеж
дане на аквакултури:
1. дейности, свързани с принудително умърт
вяване и унищожаване на аквакултурите от
възприемчиви видове;
2. дейности, свързани с почистване, дезинфек
ция и дезинсекция на засегнатите стопанства;
3. дейности по извършване на ваксинация, в
случай че е взето такова решение, при спазване
на процедурите и мерките по чл. 46, 47 и 49
от Наредба № 17 от 2008 г.;
4. дейности по извършване на лабораторни
анализи;
5. дейности по обезщетение на собствени
ците.
(2) Не сe предоставя безвъзмездна финан
сова помощ за дейностите по наблюдение и
контрол от програмите за ликвидиране, кон
трол и наблюдение на неекзотичните болести,
изброени в чл. 3, които целят да докажат, че
дадена болест не съществува, за да се получи
официално признат статут на територия и/или
страна, свободна от болест.
(3) Програмите за ликвидиране, контрол и
наблюдение на неекзотичните болести по аква
културата, изброени в чл. 3, се изготвят от НВМС
и одобряват от Европейската комисия (ЕК) в
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съответствие с чл. 49, ал. 5 от Наредба № 17 от
2008 г. Участието на ЕФР във финансирането
на дейностите по изпълнение на тези програми
трябва да бъде заявено преди представянето им
на Европейската комисия съгласно Решение
2008/425/ЕО на Комисията от 25.04.2008 г. (ОВ
18/06/2008, L 159, стр. 0001 – 0045).
(4) Програмите за ликвидиране, контрол
и наблюдение на неекзотичните болести по
аквакултурата трябва да съдържат най-малко
следните параметри:
1. описание на епизоотичната обстановка
на болестта преди датата на започване на
програмата;
2. описание и разграничение на географските
и административните зони, в които програмата
трябва да се прилага;
3. приблизителна продължителност на про
грамата, мерките, които трябва да се прилагат, и
целта, която трябва да се постигне до крайната
дата на програмата;
4. анализ на изчислените прогнозни разходи
и очакваните ползи от програмата.
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 6. (1) Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя в съответствие с одобрените от ЕК
програми за ликвидиране, контрол и наблюде
ние на неекзотични заболявания с описаните
в тях финансови параметри.
(2) Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя само в случаи на възникване на
неекзотични болести по аквакултурата, избро
ени в чл. 3, в рамките на програмния период.
Чл. 7. (1) Бюджетът по тази мярка се оп
ределя с решение на Комитета за наблюдение
на ОПРСР след обявяване от НВМС на забо
ляване по чл. 3, като максималният размер
на безвъзмездната финансова помощ за целия
програмен период е в размер 1 000 000 евро.
(2) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да бъде по-малък от левовата равностойност
на 10 000 евро.
Чл. 8. Безвъзмездната финансова помощ е
в размер 100 на сто от размера на одобрените
и реално извършените разходи, от които 75 на
сто са от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет
на Република България.
Чл. 9. (1) Броят на проектите по мярка 2.4
се определя в зависимост от броя на обявени
те заболявания, изброени в чл. 3, за срока на
действие на ОПРСР.
(2) Изплащането на безвъзмездната финансо
ва помощ е еднократно за всеки един одобрен
проект до изчерпване на бюджета на мярката.
Чл. 10. Кандидатът не се подпомага по реда
на тази наредба, в случай че за същата дейност
е одобрен за подпомагане и/или е получил
безвъзмездна финансова помощ от национал
ния бюджет и/или от друга/и програма/и на
Европейската общност.
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Раздел ІІІ
Допустимост на разходите
Чл. 11. (1) Размерът на безвъзмездната
финансова помощ се изчислява на база на
критериите за допустимост на разходите за
изпълнение на одобрените от ЕК програми за
ликвидиране, контрол и наблюдение на неек
зотичните болести по аквакултурата, избро
ени в чл. 3, съгласно Решение на Комисията
№ 2008/425/ЕС.
(2) Допустими за финансиране са следните
разходи по видове дейности:
1. разходи, свързани с принудително умърт
вяване и унищожаване на водни животни от
възприемчиви видове, които са засегнати или
за които има съмнение, че са засегнати или
заразени:
а) разходи за възнаграждения на допълни
телен персонал, специално нает за дейностите
по т. 1;
б) разходи за консумативи и специфично
оборудване, използвани за изпълнение на дей
ностите по т. 1;
в) разходи за услуги или наемане на транспорт
за извозване до екарисаж или друго предпри
ятие за преработка на странични животински
продукти съгласно Регламент 1774/2002/ЕС и
преработка на принудително умъртвените и
умрелите водни животни в екарисаж;
г) разходи за услуги, консумативи или нае
мане на транспорт и оборудване за загробване
на принудително умъртвените водни животни;
2. разходи, свързани с почистване, дезинфек
ция и дезинсекция на засегнатите стопанства:
а) разходи за консумативи, необходими за
почистване, дезинфекция и дезинсекция;
б) разходи за възнаграждения на допълни
телен персонал, специално нает за извършване
на дейностите по т. 2;
3. разходи по извършване на ваксинации в
случай, че е взето такова решение, при спазване
на процедурите и мерките по чл. 46, 47 и 57
от Наредба № 17 от 2008 г.:
а) разходи за закупуване на ваксини;
б) разходи за възнаграждения на допълни
телен персонал, специално нает за извършване
на дейностите по т. 3;
4. разходи за извършване на лабораторни
анализи:
а) разходи за закупуване на лабораторни
тестове;
б) разходи за събиране на проби;
в) разходи за лабораторния анализ;
5. разходи за обезщетение на собствениците:
а) разходи за обезщетение за умрели, при
нудително умъртвени и унищожени стопански
водни животни;
б) разходи за обезщетение за унищожени фу
раж и инвентар, неподлежащи на дезинфекция.
Чл. 12. (1) Допустими за финансиране са
разходите, които отговарят на следните условия:
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1. да са извършени за изпълнение на дей
ностите съгласно чл. 5, ал. 1;
2. да са извършени при спазване на про
цедурите за възлагане на обществени поръчки
в съответствие със Закона за обществените
поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на
ЗОП, Наредбата за възлагане на малки общест
вени поръчки, приета с Постановление № 249
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.) и
Вътрешните правила за възлагане на общест
вени поръчки на НВМС;
3. да са установени с необходимите ориги
нални разходооправдателни документи съгласно
приложимото национално и европейско зако
нодателство;
4. да са извършени от НВМС в качеството
на официална компетентна служба за осъ
ществяване на контрол по здравеопазването
на животните в Република България;
5. да са извършени след одобрението на про
грамата за ликвидиране, контрол и наблюдение
на неекзотични болести по аквакултурата от
Европейската комисия.
(2) Разходите за дейности, които не са обект
на обществена поръчка или не изискват провеж
дането на процедура за възлагането на такава, се
изпълняват при спазване на Вътрешните правила
за възлагане на обществени поръчки на НВМС.
(3) Разходите за обезщетение на собстве
ниците трябва да бъдат изплатени съгласно
Наредбата за условията и реда за разходване на
средствата за покриване на разходите, свързани
с епизоотичните рискове, приета с ПМС № 181
от 2006 г. (ДВ, бр. 62 от 2006 г.).
Чл. 13. Недопустими за финансиране са
разходите за:
1. възстановими данъци, с изключение на
невъзстановим данък добавена стойност (ДДС);
невъзстановим ДДС е недопустим разход във
случаите, когато кандидатът попада в хипотезата
на чл. 3, т. 5 от Закона за ДДС;
2. възнаграждения на служители, назначени
по служебно правоотношение и определени със
заповед на генералния директор на НВМС, с
изключение на изброените в чл. 11, ал. 2, т. 1,
буква „а“, т. 2, буква „б“ и т. 3, буква „б“;
3. закупуване и поддръжка на транспортни
средства;
4. обезщетения на собственици за извършено
незадължително умъртвяване;
5. обезщетение, свързано с разрушаването
или възстановяването на стопанства за аква
култури, разходи за инфраструктура и разходи,
свързани с финансови загуби или безработица,
породени от наличието на заболяване или за
браната за повторно зареждане;
6. специфични дейности за доказване или
възстановяване на статут „територия/ страна,
свободна от заболяване“ съгласно изисквани
ята на глава шеста, раздел II и глава седма от
Наредба № 17 от 2008 г.;
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7. закупуване на оборудване втора употреба;
8. дейности от програми за ликвидиране, кон
трол и наблюдение на неекзотични болести по
аквакултурата, различни от изброените в чл. 3;
9. дейности от програми за ликвидиране,
контрол и наблюдение на неекзотични болести
по аквакултурата, изброени в чл. 3, които не
са предварително одобрени от Европейската
комисия.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗ
МЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 14. (1) Съобразно заявеното финансиране
от ЕФР и при наличие на одобрена от ЕК про
грама за ликвидиране, контрол и наблюдение
на неекзотични болести по аквакултурата ИАРА
и НВМС сключват Рамково споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 2.4 от ОПРСР.
(2) В споразумението по ал. 1 страните
уговарят извършването на дейностите по одо
брената програма в случай на възникване на
заболяване по чл. 3, като допустимите разходи
и обезщетенията на собствениците следва да
бъдат изплатени от НВМС преди подаването
на заявлението за кандидатстване.
(3) Към споразумението по ал. 1 се прилагат
програмата за ликвидиране, контрол и наблю
дение на неекзотични болести по аквакултурата
и копие от решението на ЕК за одобрение на
програмата.
(4) Въз основа на споразумението по ал. 1 и
при одобрение на конкретен проект от страна
на ИАРА се сключват отделни договори за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 15. (1) Мерките за ликвидиране на за
боляванията по чл. 3 се налагат със заповед на
генералния директор на НВМС след извършване
на съответните епизоотологичи проучвания и
лабораторни анализи.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща
незабавно в ИАРА – София.
Чл. 16. (1) Решение за определяне на бюджет
по мярката се взема от Комитета за наблюде
ние на ОПРСР след получаване на заповедта
по чл. 15, ал. 1.
(2) Започването и приключването на приема
на заявления за кандидатстване се определят
със заповед на изпълнителния директор на
ИАРА след приемане на решението по ал. 1.
(3) Заповедта по ал. 2 се обявява на елек
тронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на
общодостъпно място в ИАРА – София, и се
изпраща на генералния директор на НВМС.
Чл. 17. (1) Националната ветеринарноме
дицинска служба подава заявление за канди
датстване, придружено с проектна обосновка,
съгласно приложение № 1 в ИАРА – София,
придружено от:
1. подробна справка за извършените разходи
по чл. 11, ал. 2, т. 1 – 4;
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2. таблица за изплатените обезщетения на
собствениците на стопанства за аквакултури,
изчислени съгласно наредбата по чл. 12, ал. 3;
3. всички относими документи, удостове
ряващи изпълнение на изискването на чл. 12,
ал. 1, т. 2;
4. заповед на генералния директор на НВМС
за прекратяване на наложените мерки за лик
видиране на заболяването.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
от генералния директор на НВМС или от оп
равомощено от него длъжностно лице, което
представя заповедта за оправомощаване.
(3) Документите, придружаващи заявлени
ето за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от слу
жител на НВМС, подредени по реда съгласно
приложение № 1; в случай на представяне на
заверени от кандидата 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 при
дружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (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
(ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ИАРА
в присъствието на лицето по ал. 2 се извърш
ва опис на приложените към заявлението за
кандидатстване документи.
(5) При непълнота на документите, заявле
нието за кандидатстване се връща на НВМС
за отстраняване на непълнотите заедно с копие
от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за
кандидатстване в представения вид може да
бъде регистрирано в ИАРА, ако генералният
директор на НВМС писмено декларира, че е
запознат с резултата от проверката и изрично
изрази желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане и регистриране на заяв
лението за кандидатстване се издава входящ
номер.
Чл. 18. (1) В срок до два месеца от реги
стриране на заявлението за кандидатстване в
ИАРА – София, се:
1. извършват административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявление
то за кандидатстване, и при необходимост се
извършват проверки на място;
2. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието му със:
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а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба;
б) определения бюджет съгласно чл. 7, ал. 1.
(2) В случай на нередовност на документите
и/или непълнота и/или неяснота на заявените
данни и посочените факти НВМС се уведомява
писмено, като в срок до 10 работни дни от по
лучаване на уведомлението може да отстрани
посочените нередовности, непълноти и/или
неясноти чрез представяне на допълнителни и/
или нови документи, включително документи,
извън посочените съгласно приложение № 1,
свързани с одобрението на заявлението за
кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до полу
чаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по даден проект 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 проекта изпълнителният директор
на ИАРА се произнася с мотивирана заповед
за отказ, подлежаща на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, за което
писмено уведомява кандидата.
(5) Допустимите проекти се разглеждат от
Експертна комисия за осигуряване на прозрач
ност (ЕКОП), която се назначава от изпълни
телния директор на ИАРА.
(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 учас
тие при обсъждане на конкретно заявление за
кандидатстване 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 кандидатстване;
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 кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработва
нето на заявлението за кандидатстване 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) Експертната комисия за осигуряване на
прозрачност изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.
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Чл. 19. (1) Заявлението за кандидатстване
получава пълен отказ за финансиране в слу
чай на:
1. нередовност на документите, непълнота
и/или неяснота на заявените данни и/или по
сочените факти, установени при проверките по
чл. 18, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 18,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропу
ските в срока по чл. 18, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
по чл. 7, ал. 2;
6. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 5 НВМС
има право да кандидатства отново със същия
проект по реда на тази наредба.
Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване с мотивирана заповед, подле
жаща на обжалване по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс, за което писмено
уведомява НВМС.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомлението за одобрение на проекта
генералният директор на НВМС или оправо
мощено от него лице се явява за подписване
на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. При подписването на до
говора се представят актуални удостоверение
за наличие или липса на задължения, издаде
но от съответната Териториална дирекция на
Националната агенция за приходите (ТД на
НАП), и документ, удостоверяващ наличието
на банкова бюджетна „транзитна сметка“ на
името на НВМС.
(3) Договорът се подписва от изпълнител
ния директор на ИАРА и от кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на доку
ментите по ал. 2 или неподписване на договора
в определения срок НВМС губи право на по
лучаване на безмъзмездна финансова помощ
по одобрения проект и може да кандидатства
отново със същия проект по реда на тази наредба.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИ
НАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 21. Безвъзмездната финансова помощ
се изплаща след подписване на договора по
чл. 20, ал. 2.
Чл. 22. (1) Бенефициентът (НВМС) подава
заявка за плащане в ДФЗ – Разплащателна
агенция (ДФЗ – РА) София, и прилага доку
ментите съгласно приложение № 2.
(2) Заявката за плащане се подава след
подписване на договора по чл. 20, ал. 2, но не
по-късно от 15 работни дни.
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(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от служител на
НВМС. В случай на представяне на заверени
от бенефициента копия на документи техните
оригинали се предоставят за преглед от слу
жителите на РА.
(4) Разплащателната агенция извършва
преглед на документите по ал. 1 в присъст
вието на генералния директор на НВМС или
оправомощеното от него лице.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригинал
ният документ е изготвен на чужд език, той
трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РА връща документите
на бенефициента заедно с копие от контролен
лист за извършена проверка, от което са видни
липсите или нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за из
плащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
плащане.
Чл. 23. (1) В срок до два месеца от регистри
ране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи, доказващи изпълне
нието на дейностите, посочени в договора по
чл. 20, ал. 2, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. назначава извършването на проверка на
място за установяване на фактическото съот
ветствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефи
циента 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 пис
мено бенефициента, който в срок до 10 работни
дни от деня на уведомлението може да отстрани
констатираните нередовност, непълноти и/или
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неясноти чрез представяне на допълнителни и/
или нови документи, извън посочените, съгласно
приложение № 2.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност, този срок се удължава със срока
за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ, в случай че по даден проект е необ
ходимо становище на други органи или инсти
туции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ
отказва изплащането на част или на цялата
помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 23, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или не
пълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените
и фактически извършените разходи и дейности;
3. бенефициентът не отстрани нередовност
та, непълнотите и/или пропуските в срока по
чл. 23, ал. 2.
(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната
финансова помощ подлежи на обжалване пред
министъра на земеделието и храните по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 25. В случаите, когато е отказано из
плащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ
Чл. 26. (1) Бенефициентът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
Рамковото споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, условията на
тази наредба, както и приложимото национално
законодателство и правото на Общността.
(2) В срок до 2018 г. включително бенефици
ентът е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с одобрения проект.
Чл. 27. (1) Бенефициентът трябва да пре
доставя всяка поискана информация, свързана
с предмета на проекта по тази наредба, на
упълномощени представители на ИАРА, Ми
нистерството 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 раз
решено да упражнява своето право на контрол
върху документите и договорните условия на
всички бенефициенти и техните подизпълнители
и доставчици, свързани с осъществяването на
проекта.
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(2) Контролът по ал. 1 се извършва за период
от 5 години считано от датата на подписване
на договора по чл. 20, ал. 2.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европей
ската комисия извършва оценка или наблюдение
на ОПРСР, бенефициентът осигурява както
преди започване, така и в хода на изпълнение
на проверката на място целия набор от изи
скана документация и информация, свързани
с проекта, изискана преди започването или в
процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп
до местата, където се е изпълнил проектът.
Чл. 28. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетовод
ството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период от 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.
Чл. 29. При неспазване на условията по
чл. 26 – 28 включително получената по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова по
мощ се обявява за изискуема от изпълнител
ния директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ и се открива процедура по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 30. Лицата, които участват в одобрението,
финансирането и контрола на дейностите по
проектите, са длъжни да не разпространяват
информацията, станала им известна при осъ
ществяването на тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 31. С цел осигуряване на публичност
и прозрачност на електронната страница на
ОПРСР от ИАРА се публикува следната ин
формация за всеки проект:
1. наименование на проекта, одобрените за
подпомагане дейности, наименованието и мес
тонахождението на стопанствата за аквакултура,
чиито собственици са получили компенсация;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от ико
номиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен доку
мент, изготвен от държавата членка и одобрен
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от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в
дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Бенефициент“ е Националната ветери
нарномедицинска служба в качеството си на
страна по конкретен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ и краен
получател на безвъзмездната финансова помощ.
6. „Проект“ е заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупността от дейностите от програ
мата за ликвидиране, контрол и наблюдение на
неекзотичните заболявания, заявени от канди
дата и допустими за финансиране от ОПРСР.
7. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
8. „Аквакултура“ са водни стопански живот
ни, отглеждани, развъждани или култивирани с
помощта на дейности, предназначени да пови
шат продукцията на въпросните организми над
естествения капацитет в естествената им среда
със стопанска цел и предназначени за пускане
на пазара. Пускане на пазара е притежание с
цел продажба, включително предлагането за
продажба, или всяка друга форма на прехвър
ляне, независимо дали срещу заплащане или
не, както и самата продажба, дистрибуция и
другите форми на прехвърляне на аквакултурите.
9.„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 Регла
мент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
10. „Стопанско водно животно“ е риба, при
надлежаща към надклас Agnatha и към класо
вете Chondrichthyes и Osteichthyes, молюска от
разред Mollusca и ракообразно водно животно
от разред Crustacea.
11. „Неекзотична болест“ за Европейската
общност е всяка болест, която:
– някои държави членки или региони в
някои държави членки са свободни от специ
фичната болест;
– има потенциал за значително икономиче
ско влияние, ако е въведена в държава членка,
свободна от болестта, или чрез производствени
загуби и годишни разходи, свързани с болестта
и нейния контрол, надвишаващи 5 на сто от
стойността на производството на възприемчиви
видове стопански водни животни в региона, или
чрез ограничаване възможностите за междуна
родна търговия със стопански водни животни
и продукти от тях;
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– има вредно въздействие върху околната
среда, след като е въведена в държава членка,
свободна от болестта, за популации диви видове
водни животни, защитени от законодателството
на ЕО или международни разпоредби;
– трудно се контролира и задържа на ниво
стопанство за аквакултури без строги мерки и
търговски ограничения;
– може да бъде контролирана на ниво
държава членка в зоната или компартмента,
свободни от болестта, ако опитът показва, че
това поддържане е изгодно от гледна точка
на разходите;
– по време на пускане на пазара на сто
пански водни животни съществува риск, че
болестта може да се установи в област, която
преди това не е била заразена;
– съществуват надеждни и достъпни тестове
за доказване на заразени водни животни; тес
товете трябва да бъдат специфични и чувстви
телни, а методът за тестване – хармонизиран
на ниво общност.
12. „Нередност“ е всяко нарушение на раз
поредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от ЕФР, с изключе
ние на държавата при изпълнение на нейните
правомощия на публична власт.
13. „Обезщетение на собствениците“ е вид
финансова помощ, предоставяна на собственици
на ферми за аквакултури под формата на едно
кратна компенсация за всяко едно избухнало
заболяване, посочено в чл. 3.
14. „Принудително умъртвяване“ е задъл
жителна мярка с цел ликвидиране на заразени
или съмнително заразени водни животни и
оползотворяване на добитите странични жи
вотински продукти.
15. „Стопанство“ е предприятие за произ
водство и отглеждане на аквакултури.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнител
на агенция по рибарство и аквакултури и на
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
§ 4. Наредбата влиза в сила от обнародва
нето є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1
към чл. 17, ал. 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура"

Европейски
фонд за
рибарство

Заявление за кандидатстване
по Мярка 2.4. „Мерки, насочени към опазване здравето на животните”

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Номер на кандидата

Входящ номер на ИАРА

Номер на проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата

2.

БУЛСТАТ

3.

Трите имена на законния представител на кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

Длъжност на законния представител на кандидата

5. Попълва се при оправомощаване
Трите имена на оправомощеното лице
5.1.
Име
Номер на заповедта за оправомощаване

5.2.

6.

Адрес на управление

Презиме

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

Електронна поща

7.

Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото) ( Моля
посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.1 или
3)

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

8.

Информация за банковата сметка на кандидата

8.1. Име и адрес на банката

8.2 IBAN

Част Б
9.

Информация за проектите

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

Да

Не

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

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

Да

Не

С Т Р.
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Кандидатствам за разходи за следните дейности:

Допустими дейности
Изпълнение на одобрените от Европейската комисия програми за ликвидиране, контрол
и наблюдение на неекзотичните болести по аквакултурата, изброени в чл. 3 на
Наредбата, съгласно Решение на Съвета № 2009/470/ЕО

�

Допустими разходи (Отбележете вида на разхода, за който кандидатствате,
съгласно одобрената програма за ликвидиране, контрол и наблюдение на
неекзотичните болести по аквакултурата)

01

Разходи, свързани с принудително умъртвяване и унищожаване на водни животни от уязвими
видове, които са засегнати или за които има съмнение, че са засегнати или заразени:

�

1.1

разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за дейностите по т. 01

�

1.2

разходи за консумативи и специфично оборудване, използвани за изпълнение на дейностите по т.
01

�

1.3

разходи за услуги или наемане на транспорт за извозване до екарисаж или друго предприятие за
преработка на странични животински продукти, съгласно Регламент 1774/2002/ЕС и преработка на �
принудително умъртвените и умрелите водни животни в екарисаж

1.4

разходи за услуги, консумативи или наемане на транспорт и оборудване за загробване на
принудително умъртвените водни животни

�

02

Разходи, свързани с почистване, дезинфекция и дезинсекция на засегнатите стопанства:

�

2.1

разходи за консумативи, необходими за почистване, дезинфекция и дезинсекция

�

2.2

разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за извършване на
дейностите по т. 02

�

03

Разходи по извършване на ваксинации в случай, че е взето такова решение, при спазване на
процедурите и мерките по чл. 46, 47 и 57 от Наредба № 17 от 16.06.2008 г.:

�

3.1

разходи за закупуване на ваксини

�

3.2

разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за извършване на
дейностите по т. 03

�

04

Разходи за извършване на лабораторни анализи:

�

4.1

разходи за закупуване на лабораторни тестове

�

4.2

разходи за събиране на проби

�

4.3

разходи за лабораторния анализ

�

05

Разходи за обезщетение на собствениците:

�

5.1

разходи за обезщетение за умрели, принудително умъртвени и унищожени водни животни

�

5.2

разходи за обезщетение за унищожени фураж и инвентар, неподлежащи на дезинфекция

�

12. Кандидатствам за:
12.1 Размер на безвъзмездната финансова помощ _____________________ лева, съгласно
приложената проектна обосновка;
12.2 Размер на безвъзмездната финансова помощ представляващ 100 % от допустимите
разходи, съгласно приложената проектна обосновка;
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Придружаващи документи към заявлението за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекти
1

Заповед на генералния директор на НВМС за кандидатстване по мярката.

� да

2

Копие от заповедта на генералния директор на НВМС за обявяване на заболяване по чл.
3 от Наредбата

� да

3

Проектна обосновка

� да

Копие от документ за самоличност на лицето, подаващо Заявлението за кандидатстване

4

Заповед на генералния директор на НВМС за оправомощаване на служителя в случай, че
Заявлението за кандидатстване не се подава лично от законния представител на
кандидата
Копие от Решение/ друг документ, издаден от Европейската комисия, с който се
разрешава извършването на неотложна ваксинация
Копие от документа за регистрация в регистър БУЛСТАТ
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението
за кандидатстване
Копия от актове за обезщетение за умрели (убити) животни, унищожени суровини и
продукти от животински произход, фуражи и инвентар, вследствие прилагане на
задължителни ветеринарномедицински мероприятия, съгласно чл.10, ал. 1, т. 1 от
Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите,
свързани с епизоотичните рискове (Обн. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006 г.) или обобщена
справка за всички издадени актове за обезщетения във връзка с обявеното заболяване
утвърдена от генералния директор на НВМС

5
6
7
8

9

Поименен списък на допълнително наетия персонал и дейността, за която се наема,
утвърден от генералния директор на НВМС

10

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

� да

� да � непр

ІІ. Копия от документи при провеждане на обществена поръчка съгласно ЗОП и НВМОП
1
Решение за откриване на процедура за обществена поръчка
2
Обявление за обществена поръчка
3
Протокол/и от работата на комисията
4
Решение за класиране на кандидатите
5
Договор за възлагане на обществена поръчка
6
Приемо-предавателен протокол/и

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

III. Копия от документи по изпълнение на процедура съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП
1
Заповед по чл. 2 а, ал. 1 от НВМОП
2
Копия от офертите на кандидатите
3
Протокол съгласно чл. 2 в, ал. 2 от НВМОП
4
Договор за изпълнение на дейността

� да � непр
� да
� да
� да
� да

IV. Дейности извършвани съгласно чл. 2, ал. 2 от НВМОП
Копие от докладна записка за необходимостта от извършване на разхода, утвърдена от
1
финансово отговорно лице от НВМС
Декларация от генералния директор на НВМС в всободен текст, че за същата дейност не
2
са надхвърлени праговете съгласно ЗОП и НВМОП в оригинал

� да � непр

Договор за изпълнение на дейността

3

V. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:
1
2
3

� да
� да
� да
� да � непр
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Декларации

Декларирам, че НВМС няма изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА
Декларирам, че НВМС няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че НВМС не е подпомагана по други програми на Общността или със
3
средства от националния бюджет за същата инвестиция
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана
4 за оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други
държавни органи
1

� да

2

� да

5

6

7
8

Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
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 оправомощеното от мен
лице, ще доведе до неодобрение на това Заявление за кандидатстване и/или
безвъзмездната финансова помощ ще стане изискуема.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени
документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване
Генерален директор
на НВМС
Подпис

Оправомощено лице

� да

� да

� да

� да

� да
� да

(моля отбележете вярното)

Дата
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Инструкция

за попълване на Заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1. Името на кандидата.
2. БУЛСТАТ
3. Попълват се данните от личната карта на законния представител на НВМС.
4. Попълва се длъжността на лицето по т. 3
5. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от оправомощено лице
6. Попълва се адреса на управление на кандидата
7. Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт
8. Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
В част Б се попълва следната информация за проектите:
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти и в случаите,
9. когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за обособена част от
него.
10. Отбележете дейността, допустима за кандидатстване
11. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете размера на разходите, за които кандидатствате, съгласно приложената Проектна обосновка
12.
и размера на субсидията
III

В част В, т. 13, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване документи,
като:

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен, в случаите на проведена ваксинация.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен. В случай че, се предоставя обобщена справка на актовете за
обезщетения, тя се предоставя в оригинал.
9. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал в случай че, кандидатът е наел
допълнителен персонал.
10. Документът е задължителен, в случай че се кандидатства за такива разходи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В част В, т. 13, ІІ се отбелязва "Да" в случаите на провеждане на процедура за възлагане на
IV обществена поръчка съгласно ЗОП и НВМОП, като се предоставят всички описани документи в
точки 1 - 6. Когато не е проведена такава процедура, се отбелязва "Непр.".
V

В част В, т. 13, ІІІ се отбелязва "Да" в случаите на изпълнение на процедура съгласно чл. 2, ал.
1 от НВМОП, като се предоставят всички описани документи в точки 1 - 4. Когато не е
проведена такава процедура, се отбелязва "Непр.".

В част В, т. 13, ІV се отбелязва "Да" в случаите на изпълнение на дейности съгласно чл. 2, ал.2
VI от НВМОП, като се предоставят всички описани документи в точки 1 - 3. Когато не са
извършени такива дейности, се отбелязва "Непр.".
В част В, т. 13, V следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и които по
VII Ваша преценка се отнасят до проекта, за който кандидатствате. Допълнителните документи
следва да отговарят на общото изискване на предоставяните документи.
VIII В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в
IX
присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за
X кандидатстване.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при
XI подаване на Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ
XI номер.

Пазете копие от това Заявление и приложените документи.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
Мярка 2.4. Мерки, насочени към опазване здравето на животните

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта, да се посочи заболяването от изброените в чл. 3 от Наредбата.
1.2.1. Подробно описание на проекта.
В тази част се описва проекта на основание изпълнение на програмата за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата,
местоположения на изпълнение на проекта. Описва се епизоотичната обстановка на болестта преди датата на възникване на заболяването.
1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и
избраната стратегия и методите за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи съгласно допустимите разходи по Наредбата.
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на действие на програмата за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по
аквакултурата (географските и административните зони, в които програмата е приложена).
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на програмата за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по
аквакултурата за да се постигнат заложените от кандидата цели.
1.2.5. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, договори и др.
документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор. В случай, че за дадена дейност кандидатът е провел процедура по ЗОП и/ или
НВМОП, се прави подробно описание на проведената процедура. За дейностите, които не са обект на обществена поръчка или не изискват провеждането
на процедура за възлагането на такава се описва начина за избор на изпълнител/доставчик на всеки разход.
ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и допустимите разходи
по видове и групи дейности

Таблица 1
№

1
2
3
4
5
6
7

Разходи свързани със

Спецификация

К-во

Мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставч
ик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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....
....
....
n

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

Общо

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите и услугите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР, съгласно одобрените разходи в програмата за
ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата, включително и изплатените обезщетения на собственици;
2. В колона Б попълнете вида на актива/дейността или по-подробна информация за необходимостта му;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева, без ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Е
7. В Колона Ж се посочват имената/названията на доставчиците, които кандидатът е избрал за изпълнение на дейностите.
2.1.1. Посочете вида на другия вид финансиране_______________________________________________

2.2. Срок на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________

2.3. Извършени дейности, съгласно програмата за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по
аквакултурата

№

1
2
3
....
n

Цел
А

Дейност

Описание на
дейности,
компоненти,
средства

Дата на
стартиране

Дата на
приключван
е

Отговорен
изпълнител
(когато е
приложимо)

Б

В

Г

Д

Е

Обща сума
с ДДС
(лева)
Д

Обща сума
без ДДС
(лева)
E

Дейност/и
Дейност/и
Дейност/и
Дейност/и
Дейност/и

2.4. Таблица за разходите по дейности.
№

1
2
3
....
n

Дейност
(по т. 2.3)

Вид на разхода

А

Б

Единична
цена с ДДС
(лева)
В

Количество
Г

2.6. Разходи за възнаграждения на нает външен персонал специално нает за изпълнение на дейностите от програма за
ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата:

№

Брой наети за изпълнение и описание на
дейността, за която се наемат

Възнаграждение за
1 нает

Начислени
осигуровки
дължими от
работодателя
(%)

А

Б

В

Общо
Размер на
разходи за
осигуровките,
възнагражде
дължими от
ния и
работодателя
осигуровки
(Б*В)/100
(Б+Г)*А
Г

Д

1
2
3
....
n
Общо разходи за възнаграждения и осигуровки на кандидата за периода на изпълнение на проекта:

0,00
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1. В колона А попълнете броя на наетите за изпълнение и описание на дейността, за която се наемат;
2. В колона Б попълнете възнаграждениеto за 1 нает;
3. В колона Впопълнете процента на осугуровките, които са за сметка на работодателя в %;
4. Kолона Г = (Колона Б * Колона В)/100, в лева
5. Колона Д = (Колона Б + Колона Г)*А, в лева

ІІІ. Ползи и цели на проекта.

3.1

С реализацията на проекта ще се постигне изпълнение на целта на мярката: ликвидиране на
неекзотичните болести по аквакултурите, изброени в приложение І към Решение 2009/470/ЕО чрез
провеждане на програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на болестите по животните и зоонозите.

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

�
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Приложение № 2
към чл. 22, ал. 1

Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
Мярка 2.4 - Мерки, насочени към опазване здравето на животните
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел „Рибарство и Аквакултури”
Разплащателна Агенция
УРН __/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/
Вид плащане:

Окончателно �

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

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента
Наименование на бенефициента
Институция:
БУЛСТАТ №:
Седалище и адресна регистрация:
пощ.код:
Област:

Община

Телефон

Факс:

E-mail
Попълва се от лицето, оправомощено да подаде заявката за плащане:
Име:

Презиме:

Фамилия:
Лична карта №:

издадена на:

от:

Заповед за оправомощаване на служителя №:
Отдел:
Длъжност:
Служебна карта *: №:

ЕГН:

/ дата:

издадена на:

от:

* Полето "Служебна карта" се попълва, когато е приложимо

Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане,
са в размер на: _______________________________лева.

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

Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1
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Мярка 2.4 - Мерки, насочени към опазване здравето на животните
Допустими разходи по следните дейности:
1. Разходи, свързани с принудително умъртвяване и унищожаване на водни животни от уязвими
видове, които са засегнати или за които има съмнение, че са засегнати или заразени:

� Да

а) разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за дейностите по т. 1;

� Да

б) разходи за консумативи и специфично оборудване, използвани за изпълнение на дейностите по т. 1;

� Да

в) разходи за услуги или наемане на транспорт за извозване до екарисаж или друго предприятие за
преработка на странични животински продукти, съгласно Регламент 1774/2002/ЕС и преработка на
принудително умъртвените и умрелите водни животни в екарисаж;

� Да

г) разходи за услуги, консумативи или наемане на транспорт и оборудване за загробване на
принудително умъртвените водни животни.

� Да

2. Разходи, свързани с почистване, дезинфекция и дезинсекция и на засегнатите стопанства:

� Да

а) разходи за консумативи, необходими за почистване, дезинфекция и дезинсекция;

� Да

б) разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за извършване на дейностите
по т. 2.

� Да

3. Разходи по извършване на ваксинации в случай, че е взето такова решение, при спазване на
процедурите и мерките по чл. 46, 47 и 49 от Наредба № 17 от 16.06.2008 г.:

� Да

а) разходи за закупуване на ваксини;
б) разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за извършване на дейностите
по т. 3

� Да

4. Разходи за извършване на лабораторни анализи:

� Да

а) разходи за закупуване на лабораторни тестове;

� Да

б) разходи за събиране на проби;

� Да

в) разходи за лабораторния анализ.

� Да

5. Разходи за обезщетение на собствениците:

� Да

а) разходи за обезщетение за умрели, принудително умъртвени и унищожени водни животни;

� Да

б) разходи за обезщетение за унищожени фураж и инвентар, неподлежащи на дезинфекция.

� Да

� Да

А. Общи документи:
1

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

� Да

2

Заповед на Генералния директор на НВМС, с която е оправомощено длъжностното лице за
подаване на Заявката за плащане;

� Да

3

Лична и/или служебна карта на оправомощеното длъжностно лице, подаващо документите за
изплащане на помощта;

� Да

4

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

� Да

5

Договор за доставка или услуга с детайлно описание на техническите характеристики, цена, срок,
количество и начин на доставка. В договорите се описва ДДС;

� Да

6

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента;

� Да

7

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи;

� Да

8

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

9

Договори за наемане на допълнителен персонал;

� Да

� Непр.

10

Протокол за принудително умъртвяване и унищожаване на водни животни от уязвими видове,
които са засегнати или за които има съмнение, че са засегнати или заразени;

� Да

� Непр.

� Непр.

Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1
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Поименен списък на собствениците на стопанства получили обезщетение и размера на
обезщетението, утвърден от генералния директор на НВМС;

� Да

12 Попълнена от бенефициента таблица за разходите към Заявката за плащане;
13

� Да

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

Б. Декларации:
Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ
1
"Земеделие".
Декларирам, че съм запознат, че МЗХ, ИАРА и Европейската комисия могат да
публикуват кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на
2
фирмата ми, описание на проекта и всяко предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
3 Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.
4
5

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

� Да

� Да

� Да
� Да
� Да
� Да

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

Дейностите, регистрирани в Заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за които
се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към Заявката за плащане.

Име на бенефициента

подпис и печат

Име на експерт приел Заявката за плащане

подпис и печат

Име на гл. експерт проверил Заявката за плащане

подпис и печат

� Да

� Непр.

2

1
1
2
3
4
5
6
7

3

Вид на разхода

4462

0,00 лв

Име, подпис, дата, печат

Експерт РА-ЦУ________________________________________________________________________________

Име, подпис, дата, печат

Бенефициент:________________________________________________________________________________

Обща сума на извършените разходи

0,00 лв

0,00 лв

0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв

брой
собственици/
стопанства

7

Обща сума без ДДС

0,00 лв

6

Цена за актив без ДДС

бр.

5

Мерни ед.

8

No на фактурата

9

Дата на фактурата
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Разходи за обезщетения на собствениците на стопанства

4

Количество

№ на зявката: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
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Разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално
нает за извършване на одобрените дейности

Вид дейност

№

Таблица за разходите
№ на проекта от ИАРА: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/

С Т Р.
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НАРЕДБА № 10
от 21 май 2010 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6.
„Пренасочване на риболовни кораби към
дейности извън риболова“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на безвъзмездна фи
нансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване
на риболовни кораби към дейности извън
риболова“ на Приоритетна ос № 3 „Мерки от
общ интерес“ по Оперативна програма за раз
витие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) на
Република България (ОПРСР), финансирана от
Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допри
насят за постигане целта на мярката: приспо
собяване (модификация) на риболовни кораби,
заличени от Регистъра на риболовните кораби
на Общността, част от който е и Регистърът на
риболовните кораби на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури (ИАРА), към други
дейности, свързани със сектор „Рибарство“ извън
риболова, свързани с научноизследователски
цели или обучение.
Чл. 3. (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),
публикуван на бъргарски език в Специално
издание 2007 г. на Официален вестник, глава
04 – Рибарство, том 09, стр. 224, и на Регламент
на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март
2007 г. (ОВ, 10.05.2007 , L 120) за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент
на Съвета (ЕO) № 1198/2006.
(2) Бенефициенти, които се явяват възло
жители по чл. 7 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), провеждат съответните про
цедури при избор на изпълнител за дейности
по проекта при спазване условията и реда на
приложимото законодателство.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ се кандидатства
с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателното плащане
по предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват едновременно по повече
от една мярка от ОПРСР с отделни проекти
съгласно условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по съответните
наредби за прилагане на ОПРСР.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗ
ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe пре
доставя за проекти по сектор 01 „Пренасочване
на риболовни кораби за целите на обучение“ и
сектор 02 „Пренасочване на риболовни кораби
за извършване на научни изследвания в област
та на рибарството“, посочени в заявлението
за кандидатстване съгласно приложение № 1.
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се
предоставя в рамките на наличния бюджет въз
основа на финансовото разпределение, посочено
в глава 7 на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер 100 на сто от размера на одобрените
и реално извършените инвестиционни разходи,
от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и
25 на сто от държавния бюджет на Република
България.
(2) Максималният размер на безвъзмездна
та финансова помощ за един проект за целия
програмен период не трябва да надвишава
левовата равностойност на 300 000 евро.
(3) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект за целия
програмен период не трябва да бъде по-малък
от левовата равностойност на 10 000 евро.
(4) Предварителните разходи по чл. 16,
ал. 2, т. 4 са в размер до 5 на сто от размера
на одобрените и реално извършените инвес
тиционни разходи, но не повече от левовата
равностойност на 15 000 евро.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да
бъдат авансово и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска при усло
вията и по реда на чл. 25 и 26.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по
реда на тази наредба, в случай че за същата
инвестиция е одобрен за подпомагане и/или
е получил безвъзмездна финансова помощ от
националния бюджет и/или от друга/и програми
на Общността.
Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват публичноправни или
полупублични учебни или научни организации,
чиято дейност е пряко свързана със сектор
„Рибарство“.
(2) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат в
случай, че:
1. нямат изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
2. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд „Земе
делие“ (ДФЗ).
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(3) Кандидатите по ал. 1, подлежащи на
акредитация, следва да бъдат акредитирани
съгласно изискванията на действащото зако
нодателство.
(4) Кандидатите по ал. 1, за които е необхо
димо издаване на лицензия за осъществяване на
професионално обучение, трябва да притежават
лицензия съгласно изискванията на действащото
законодателство.
Чл. 11. Не се предоставя безвъзмездна фи
нансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в
процедура по възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен
проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистински или подправени до
кументи при осигуряване на информация, по
искана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят
тази информация.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 12. Подпомагат се проекти, които
допринасят за постигане целта на мярката,
посочена в чл. 2.
Чл. 13. Проектите трябва да бъдат от общ
интерес за рибарите.
Чл. 14. Безвъзмездна финансовата помощ се
предоставя за приспособяване (модификация)
на риболовните кораби с цел пренасочването
им за обучение или извършване на научни
изследвания, свързани с рибарството.
Чл. 15. (1) Риболовният кораб трябва пред
варително да бъде заличен от Регистъра на
риболовните кораби на Общността, част от
който е и Регистърът на риболовните кораби
на ИАРА.
(2) Безвъзмездна финансова помощ може да
бъде отпускана за риболовен кораб, за който
собственикът е получил премия по мярка 1.1.
„Публична помощ за постоянно прекратяване
на риболовни дейности“ по Приоритетна ос
№ 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ от ОПРСР. В този случай пре
мията по мярка 1.1 трябва да е била изплатена
предварително на собственика на риболовния
кораб.
(3) С изключение на случаите по ал. 2 кан
дидатите по чл. 10, ал. 1 трябва да са закупили
или да са получили като дарение риболовния
кораб.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 16. (1) Допустими за финансиране са
дейностите по сектор 01 и сектор 02.
(2) Допустими за финансиране са следните
разходи, предназначени за постигане на целта
по чл. 2:
1. закупуване на корабно оборудване и
съоръжения, ремонт, подмяна на основен дви
гател, ремонт или подмяна на спомагателни
системи, пряко свързани с целите на мярката,
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включително разходи, включени в продажната
цена за осъществяване на доставка, инстали
ране, изпитване и въвеждане в експлоатация
на оборудване и съоръжения.;
2. закупуване на ноу-хау, патентни права и
лицензи, необходими за изготвяне на проекта;
3. закупуване на оборудване и софтуер с
научноизследователска цел, включително раз
ходите за доставка, инсталиране, тестване и
въвеждането им в експлоатация, пряко свързани
с дейностите по проекта и в изпълнение функ
циите на кораба за обучение и/или изследвания;
4. предварителни разходи за проучвания,
оценки, анализи и изготвяне на проекта в
размер до 5 на сто от размера на общите до
пустими разходи.
(3) Разходите по ал. 2, т. 2 и 4 са до
пустими, ако са извършени в периода
01.01.2007 г. – 31.12.2013 г.
(4) Всички останали разходи са допустими,
ако са извършени след подписването на дого
вора по чл. 22, ал. 2.
(5) Безвъзмездна финансова помощ се пре
доставя за проекти, които са в съответствие с
политиките и приоритетите на Общата политика
в областта на рибарството на ЕС.
Чл. 17. Не се предоставя безвъзмездна фи
нансова помощ за:
1. разход за закупуване на риболовния кораб;
2. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване;
3. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
4. лизинг извън рамките на срока на из
пълнение на проектите и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
5. банкови такси и разходи, свързани с га
ранции и други подобни на тях;
6. разходи, които не са пряко свързани с
дейността на финансирания проект;
7. частта от предварителните разходи за
подготовката на проекта, проучвания, оценки,
анализи, включително финансови, изготвяне на
технически и/или технологичен проект, които
са на стойност над 5 на сто от общия размер
на допустимите разходи по проекта или надви
шават левовата равностойност на 15 000 евро;
8. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
9. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата рав
ностойност на 15 000 евро, за която няма
референтни цени и/или за която кандидатът
не е получил най-малко две независими и
съпоставими оферти от доставчици, оригина
лите от които са приложени към заявлението
за кандидатстване, с изключение на разходите
по чл. 16, т. 2 и 4; за недопустими се считат
оферти, които не съдържат следните реквизити:
лого, Единен идентификационен код (ЕИК)
на оферента, срок на валидност на офертата,
дата на офертата, подпис и печат на оферента;
оферентите – чуждестранни лица, следва да
представят документ за правосубектност съ
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гласно националното им законодателство; тази
точка не се прилага в случай, че кандидатът
се явява възложител по чл. 7 ЗОП;
10. плащане в натура;
11. разходи, извършени преди датата на
подписване на договора по чл. 22, ал. 2, с
изключение на предвидените в чл. 16, ал. 2,
т. 2 и 4.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗ
МЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 18. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема на
заявления за кандидатстване на електронната
страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодос
тъпно място в ИАРА и ТЗ на ИАРА.
Чл. 19. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване съгласно приложение № 1
в ИАРА – София.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от законния представител на кандидата
или от упълномощено от него лице, което пред
ставя изрично нотариално заверено пълномощно
за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлени
ето за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от законния
представител на кандидата, подредени по реда
съгласно приложение № 1; в случай на пред
ставяне на заверени от законния представител
на 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 при
дружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (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
(ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ИАРА в
присъствието на кандидата се извършва опис
на приложените към заявлението за кандидат
стване документи.
(5) При непълнота на документите ИАРА
връща заявлението за кандидатстване на кан
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дидата за отстраняване на непълнотите заедно
с копие от контролен лист с отбелязаните
непълноти.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за
кандидатстване 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 заяв
лението за кандидатстване се издава входящ
номер.
Чл. 20. (1) В срок до два месеца от реги
стриране на заявлението за кандидатстване в
ИАРА – София, се:
1. извършват административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля с мотивирана
заповед на изпълнителния директор на ИАРА
заявлението за кандидатстване на база съот
ветствието му със:
а) целта, дейностите и изискванията на тази
наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаите на нередовност на документи
те или непълнота и/или неяснота на заявените
данни и 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 допълни
телни и/или нови документи, включително
документи извън посочените в приложение
№ 1, свързани с одобрението на заявлението
за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до полу
чаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по даден проект 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 проекта изпълнителният директор
на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана
заповед за отказ, подлежаща на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Проектите, по които от извършените
проверки е установена допустимост на кан
дидата и инвестицията, се разглеждат от Екс
пертна комисия за осигуряване на прозрачност
(ЕКОП), която се назначава от изпълнителния
директор на ИАРА.
(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.
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(7) Член на ЕКОП не може да взема учас
тие при обсъждане на конкретно заявление за
кандидатстване 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 кандидатстване;
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 кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработва
нето на заявлението за кандидатстване 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) Експертната комисия за осигуряване на
прозрачност изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.
Чл. 21. (1) Заявлението за кандидатстване
получава пълен или частичен отказ за финан
сиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
и/или неяснота на заявените данни и/или по
сочените факти, установени при проверките по
чл. 20, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 20,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропу
ските в срока по чл. 20, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
по чл. 7, ал. 3;
6. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 5 кан
дидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване с мотивирана заповед, подле
жаща на обжалване по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс, за което писмено
уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по ал. 1 за одо
брение на проекта или уведомително писмо
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, за
извършено изплащане на премия по мярка 1.1,
по дейност 3 от сектор 02, кандидатът лично,
чрез законния си представител или упълно
мощено от него лице с изрично нотариално
заверено пълномощно се явява за подписване
на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. При подписването на до
говора кандидатът представя актуално удосто
верение за наличие или липса на задължения,
издадено от съответната Териториална дирекция

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

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 в три еднооб
разни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на доку
ментите по ал. 2 или неподписване на договора
в определения срок кандидатът губи право на
получаване на безвъзмездна финансова помощ
по одобрения проект и може да кандидатства
отново за същия проект по реда на тази наредба.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИ
НАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 23. (1) Безвъзмездната финансова по
мощ се изплаща след изпълнение на всички
дейности в договора по чл. 22, ал. 2.
(2) Плащане преди осъществяването на про
екта е допустимо при спазване на разпоредбите
на чл. 24 и 25.
Чл. 24. (1) Авансово плащане се извършва
при условие, че е предвидено в договора по
чл. 22, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 30 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при ус
ловие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от три месеца от датата на под
писване на договора по чл. 22, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се пред
ставя неотменима банкова гаранция в полза на
ДФЗ – Разплащателна агенция (РА), в размер
110 на сто от стойността на авансовото плащане.
(6) Срокът на валидност на банковата га
ранция по ал. 5 трябва да покрива срока на
договора по чл. 22, ал. 2, удължен с 6 месеца.
(7) Банковата гаранция по ал. 5 се осво
бождава, когато РА установи, че сумата на
одобрените за плащане разходи, съответстваща
на безвъзмездната финансова помощ, свързана
с проекта, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 25. (1) При кандидатстване за авансово
плащане бенефициентът подава заявка за аван
сово плащане в Регионалните разплащателни
агенции на РА (РРА – РА) по място на реали
зиране на проекта съгласно заявка за авансово
плащане (приложение № 2).
(2) Заявката за авансово плащане се пода
ва не по-рано от 10 работни дни от датата на
подписване на договора по чл. 22, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща доку
ментите на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
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(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по чл. 25, ал. 2 отново да
подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плаща
не бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или със заповед на изпълни
телния директор на ДФЗ – РА, мотивирано
отказва авансовото плащане.
Чл. 26. (1) При кандидатстване за оконча
телно плащане бенефициентът подава заявка за
окончателно плащане в РРА – РА, по място на
извършване на инвестицията и прилага доку
ментите съгласно заявка за плащане съгласно
приложение № 3.
(2) Заявка за окончателно плащане се по
дава след извършване на всички дейности по
проекта, но не по-късно от 15 работни дни след
изтичане на срока за изпълнение на дейностите
по проекта, посочен в договора по чл. 22, 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 бенефи
циента копия на документи техните оригинали
се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите по ал. 1
в присъствието на законен представител или
пълномощник на бенефициента.
(5) Документите по ал.1 се представят на
български език. В случаите, когато оригинал
ният документ е изготвен на чужд език, той
трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща доку
ментите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от което
са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за оконча
телно плащане.
(8) След приемане на документите за плащане
бенефициентът получава номер на заявката за
окончателно плащане.
Чл. 27. (1) В срок до три месеца от реги
стриране на заявката за окончателно плащане
заедно с всички необходими документи, доказ
ващи извършените дейности по проекта, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със Заявката за
окончателно плащане;
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2. назначава извършването на проверка на
място за установяване на фактическото съот
ветствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със за
повед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи между одобрените и реално извър
шени разходи;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефи
циента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявени
те данни и посочените факти РА уведомява
писмено бенефициента, който в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани констатираните нередовност,
непълноти и/или неясноти чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи извън
посочените съгласно приложение № 3.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност, 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 даден проект е
необходимо становище на други органи или ин
ституции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или
на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 27, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или не
пълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените
и фактически извършените разходи;
3. бенефициентът не отстрани нередовността,
непълнотите и пропуските в срока по чл. 27,
ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжал
ване по реда на Административнопроцесуал
ния кодекс пред министъра на земеделието и
храните.
Чл. 29. В случаите, когато е отказано из
плащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 30. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 18 месеца.
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(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на подписване на договора
по чл. 22, ал. 2 или от датата на подписване
на анекс в случаите по чл. 31, ал. 8, когато е
приложимо.
Чл. 31. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съот
ветните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна фи
нансова помощ с изключение на процедурите
за избор на изпълнител/и за предварителни
разходи по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 4. Процедурите
се провеждат в съответствие със ЗОП, Правил
ника за прилагане на ЗОП и НВМОП.
(2) Контролът по реда на Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финанси
рани напълно или частично със средства от
европейските фондове, приета с ПМС № 96 от
2009 г. (ДВ, бр. 34 от 2009 г.), се осъществява
от ИАРА.
(3) В състава на комисията за провежда
не на процедура за възлагане на обществена
поръчка се включва като наблюдател пред
ставител на ИАРА съгласно ЗОП и Наредбата
за осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки, фи
нансирани напълно или частично със средства
от европейските фондове.
(4) Във всички останали случаи, извън посо
чените в ал. 2, представител на ИАРА има право
да присъства като наблюдател в комисията за
възлагане на обществена поръчка във всички
етапи от работата є.
(5) Бенефициентът започва изпълнение на
дейностите по проекта след одобрение от страна
на ИАРА на настъпилите промени в графика,
стойността или дейностите по проекта, настъ
пили вследствие на избора на изпълнител.
(6) Оригинал от всеки договор с избраните
изпълнители по съответната процедура, както
и заверени копия от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка, про
токолите за работа на комисията и решението
за обявяването на класирането на участниците
се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок
до 10 работни дни от сключване на договора
с изпълнителя.
(7) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва
преглед на представените документи и писмено
уведомява бенефициента за подписване на анекс
към договора по чл. 22, ал. 2. При открито
нарушение на нормативните изисквания по
провеждане и възлагане на обществена поръчка
ИАРА отказва сключването на анекс.
(8) В срок до 10 работни дни от получава
не на уведомлението по ал. 7 бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
упълномощено от бенефициента лице с изрично
нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА за подписване на анекс към договора
по чл. 22, ал. 2. В анекса се определя оконча
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телният размер на безвъзмездната финансова
помощ в зависимост от стойността на договора
за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За предварителните разходи по чл. 16,
ал. 2, т. 2 и 4, извършени преди датата на
подаване на заявлението за кандидатстване,
кандидатите, които се явяват възложители по
чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за
кандидатстване представят всички документи от
проведената съгласно изискванията на ЗОП или
НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.
Чл. 32. Бенефициентът е отговорен за изпъл
нението на одобрения проект съгласно договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, условията на тази наредба, както и
приложимото национално законодателство и
правото на Общността.
Чл. 33. Бенефициентът е длъжен да изпълни
проекта съобразно описанието на проекта, съ
държащо се в проектната обосновка, и с оглед
изпълнение на предвидените в него цели.
Чл. 34. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и/или допълнение на до
говора по чл. 22, ал. 2 с приложени документи,
обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при
необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение
и допълнение на договора по чл. 22, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или до
увеличаване на срока за изпълнение на проек
та, надхвърлящ максималния срок, определен
в чл. 30, ал.1.
(4) В срок до един месец от регистриране на
искането по ал. 1 изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отказва с мотивирана за
повед изменението и допълнението на договора
по чл. 22, ал. 2, за което писмено уведомява
бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът се
явява в ИАРА – София, за подписване на анекс
към договора по чл. 22, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 22.
Чл. 35. (1) За период от 5 години от дата
та на сключване на договора по чл. 22, ал. 2
бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. за проекти, надвишаващи левовата рав
ностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок
след окончателното изплащане на безвъзмезд
ната финансова помощ да постави на видно
място на кораба табела, указваща, че приспо
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собяването и закупуването на оборудването е
осъществено с безвъзмездната финансова помощ
по ОПРСР и ЕФР.
(2) В срок до 2018 г. включително бенефици
ентът е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с одобрения проект.
Чл. 36. Бенефициентът е длъжен да включи
в табелата по чл. 35, т. 3 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графич
ните стандарти, посочени в приложение II на
Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г.,
и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положител
ния аспект от намесата на Общността, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“.
Чл. 37. Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури осъществява последващ контрол
върху целевото използване на отпуснатата без
възмездна финансова помощ за срока по чл. 35.
Чл. 38. (1) Бенефициентът е длъжен да
предоставя всяка поискана информация, свър
зана 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, Евро
пейската 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 дого
ворните условия на бенефициента и неговите
подизпълнители и доставчици, свързани с
осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 35.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европей
ската комисия извършва оценка или наблю
дение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен
да осигури както преди започване, така и в
хода на изпълнение на проверката на място
целия набор от изискана документация и ин
формация, свързани с проекта, изискана преди
започването или в процеса на извършване на
проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до
местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 39. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетовод
ството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период от 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 22, ал. 2.
Чл. 40. (1) Бенефициентите са длъжни да
сключат и да поддържат валидна застраховка
на имуществото, предмет на подпомагане в
полза на РА, срещу рисковете съгласно прило
жение № 4 за срока от подаване на заявката за
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окончателно плащане до изтичането на срока
по чл. 35, като са длъжни всяка година да
подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото имуще
ство 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 застраховано
то имущество обезщетението се изплаща на
бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обез
щетение, когато същото се изплаща на РА, се
намалява размерът на задължението на бене
фициента към РА.
(4) При настъпване на частична щета бене
фициентът е длъжен да отстрани причинените
вреди.
Чл. 41. Разплащателната агенция осъщест
вява последващ контрол върху изпълнение на
разпоредбите по чл. 40.
Чл. 42. При неспазване на условията по
чл. 35 – 40 включително получената по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова по
мощ се обявява за изискуема от изпълнител
ния директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ и се открива процедура по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 43. Лицата, които участват в одобрение
то, финансирането и контрола на 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. 44. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на
проекта и риболовния кораб, за който е одо
брен проектът;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от ико
номиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен доку
мент, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
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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. „Кандидат“ е публично или полупублично
юридическо лице, научна или учебна органи
зация, което кандидатства за получаване на
безвъзмездна финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е юридическото лице, което
е крайният получател на публичната помощ.
8.„Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
9.„Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и немате
риални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финан
сиране от ОПРСР.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на раз
поредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от ЕФР, с изключе
ние 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 Регла
мент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
12. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или су
ровини, проучване или професионална работа,
или неплатен доброволен труд, за които не
са правени плащания, подкрепени от фактура
или друг еквивалентен на фактура платежен
документ.
13. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване на
разходите.
14. „Оперативни разходи“ са административ
ните разходи и разходите, свързани с поддръжка
и експлоатация на активите.
15. „Общ интерес“ са дейности и услуги,
достъпни за всички заети в сектор „Рибарство“
при еднакви условия. Мерките от общ интерес
са с по-широк обхват от мерките, предприемани
от частни организации, и които подпомагат
постигането на целите на Общата политика в
областта на рибарството на ЕС.
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16. „Независими оферти“ са оферти, пода
дени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си:
а) едното участва в управлението на друже
ството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или ка
питала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
17. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с проектната обосновка;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
18. „Учебни организации“ са учебни заведе
ния, създадени по реда на Закона за народната
просвета и Закона за висшето образование,
както и центровете по чл. 18, т. 5 и 8 от Закона
за професионалното образование и обучение.
19. „Научни организации“ са юридически
лица, които извършват научни изследвания в
съответствие с действащото законодателство.
20. „Публичноправна организация“ е юриди
ческо лице, което независимо от неговия тър
говски или производствен характер е създадено
с цел задоволяване на обществени интереси и за
което е изпълнено някое от следните условия:
а) повече от половината от приходите му за
предходната бюджетна година се финансират
от държавния бюджет, от общинските бюджети
или държавен орган;
б) повече от половината от членовете на
неговия управителен или контролен орган се
определят от държавен орган;
в) обект е на управленски контрол от стра
на на държавен орган; управленски контрол е
налице, когато едно лице може по какъвто и
да е начин да упражнява доминиращо влияние
върху дейността на друго лице.
21.„Полупублична организация“ е юридиче
ско лице, което независимо от неговия търговски
или производствен характер е създадено с цел
задоволяване на обществени интереси.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури и на изпъл
нителния директор на ДФ „Земеделие“ – Раз
плащателна агенция.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1 към чл. 5
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес

Европейски
фонд за
рибарство

Заявление за кандидатстване
по Мярка 3.6.

Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правно-организационна форма

2.

ЕИК / Булстат

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

5.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

Данни за кораба

(съгласно данните от регистрацията )

Единен идентификационен номер на кораба (CFR)

B G -

Име на кораба
Външна
маркировка
Тонаж
в БT
Име на
капитана

Обща дължина
в метри

Код на пристанището
на регистрация
Възраст
на кораба

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

Име

Презиме

Фамилия

6.2. Номер на пълномощно

7.

Седалище

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

8.

Адрес на управление

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

9.

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

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

Електронна поща
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10. Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

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

11.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране:
12.

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

Да

Не

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

13.

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

Част В
14.

Кандидатствам за:

Допустими сектори и дейности

Забележка: При попълване на настоящата част от Заявлението за кандидатстване е необходимо да се
попълнят всички допустими разходи, за които се кандидатства.
Сектор 01 – Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение

�

Сектор 02 – Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни
изследвания в областта на рибарството

�

15.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 14 сектори

1.

Закупуване на корабно оборудване и съоръжения, ремонт, подмяна на основен двигател,
ремонт или подмяна на спомагателни системи, пряко свързани с целите на мярката,
�
включително разходи включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране,
изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването и съоръженията;

2.

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

�

3.

Закупуване на оборудване и софтуер с научноизследователска цел, включително разходите за
доставка, инсталиране, тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко свързани с
дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба за обучение и/или изследвания;

�

4.

Предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5
на сто от размера на общите допустими разходи;

�
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16.

Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ на стойност ______________________ лева,
съгласно приложената проектна обосновка.

17.

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проектна обосновка (по образец)
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
представляващо кандидата

Изрично нотариално заверено пълномощно, в случай,че Заявлението за кандидатстване се
подава от лице упълномощено от кандидата, издадено за да послужи пред ИАРА.
Заповед на Ръководителя на организацията или друг еквивалентен акт за кандидатстване по
мярката
Копие от документ за юридическото учредяване на кандидата
Копие от документ, удостоверяващ ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата

� да
� да
� да � непр
� да
� да
� да

7.

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

� да

8.

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

� да

9.

10.
11.
12.
13.

Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/ услуга, на
стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай че тя е част от
доставки/ услуги, оферирани от един доставчик/ изпълнител на обща стойност поовече от
левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва да бъде определена в
лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 5 месеца след
датата на подаване на заявлението за кандидатстване. В офертите се описват основните
модел, марка, както и техните технологични характеристики, параметри, единични цени и др.
За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за разходите за придобиване на ноу-хау,
патенти и лицензи се предоставя една оферта. В случай, че за дадена дейност кандидатът се
явява възложител по чл. 7 от ЗОП, оферти по тази точка не се представят.
Копие от документ, удостоверяващ акредитацията на кандидата
Копие от лицензията за професионално обучение на кандидата
Копие от позволително за плаване и/или Акт за националност на кораба, издавани от ИА
”Морска администрация”
Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА
”Морска администрация”

� да � непр

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

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи Заявлението
за кандидатстване
1.

Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на кораба

� да � непр

2.

Копие от Уведомително писмо от изпълнителния директор на ДФЗ-РА за извършено
изплащане на премия по мярка 1.1, по дейност 3 от сектор 02.

� да � непр

III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:
1.
2.
3.
4.
5.

� да � непр
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Декларации

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма просрочени задължения
към ИАРА
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма просрочени задължения
към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други
програми на Общността за същата дейност
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други държавни
органи.
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата/
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.

� да
� да
� да

� да

� да

6

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 неодобрение на това Заявление за кандидатстване и/или
безвъзмездната финансова помощ ще стане изискуема.

� да

7

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставяне на
документ/и с невярно съдържание, неистински или подправени документ/и.

� да

8

Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване

� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата
Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата

С Т Р.
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Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1. Името и правната форма, съгласно документа за юридическото учредяване на кандидата
2. Вписва се ЕИК по Булстат.
Попълват се данните от личната карта на лицето представляващо кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави заверено
3.
копие от личната карта на представляващия кандидата за сверяване на данните. Копието на личната
карта не се прилага към проекта
4. Попълва се длъжността на представляващия кандидата
5. Попълват се данните от позволителното за плаване на кораба
6. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
7. Попълва се адреса, съгласно документа за юридическото учредяване на кандидата
8. Попълва се адреса, съгласно документа за юридическото учредяване на кандидата
9. Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт
10. Попълва се адреса за кореспонденция
11. Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
III. В част Б се попълва следната информация за проектите:
12. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
13.
обособена част от него.
В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
IV.
14. Отбележете сектора.
15. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
16. Впишете размера на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатствате, съгласно
приложената проектна обосновка.
V. В част В, т. 17, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2. Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само ,когато Заявлението за кандидатстване
3.
не се подава лично от кандидата
4. Документът е задължителен.
5. Документът е задължителен.
6. Документът е задължителен и се предоставя като копие.
7. Документът е задължителен.
8. Документът е задължителен.
Документът е задължителен, в случай че за дадената дейност не се явява възложител по ЗОП или
9. НВМОП.
10. Документът е задължителен, в случай че кандидатът подлежи на акредитация.
11. Документът е задължителен, в случай че кандидатът подлежи на лицензиране.
Документът е задължителен за кораби, извършващи стопанска дейност и кораби с дължина над 4,57
12.
м.
13. Документът е задължителен.
В част В, т. 17, ІI се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване специфични
VI.
документи, като:
1. Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, в случай че за същия кораб е извършено изплащане на премия по мярка
2.
1.1, по дейност 3 от сектор 02.
В част В, т. 17, III следва да опишете документите, които сте предоставили извън списъка на
общите и специфични документи и които по Ваша преценка се отнасят до проекта.
VII.
Допълнителните документи следва да отговарят на общото изискване към предоставяните
документи за кандидатстване.
VIII. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в
IX. присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
X. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за кандидатстване.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
XI.
на Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
XII.

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

ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта.
1.2.1. Кратко описание на проекта.
В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори и дейности, както и причините, предположили реализацията му. Необходимо е
да се посочи и съответствието на проекта със заложените цели на мярката. Посочете дали Вие или друг кандидат е участвал с проект по
ОПРСР за получаване на премия по мярка 1.1, по дейност 3 от сектор 02, за същия кораб.
1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат
и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на избранатият проект (регионално, национално, международно равнище) и/или място на
реализация на проекта (България и/или извън страната).
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса за
сектор "Рибарство".
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проектодоговори и др. документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор.
Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
ІІ. Структура и стойност на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта

Таблица 1
№

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

Количество

Мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Общо:
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*При посочена друга валута в избраните оферти, посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите и услугите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде
възстановен от Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д
7. В колона Ж се посочват имената/названията на фирмите, които кандидатът е предпочел да изпълнят доставките на посочените активи и услуги, освен в
случаите, когато за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 от ЗОП

2.2. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________

2.3. Видове плащания:
Желая да се възползвам от авансово плащане

� да

� не

В размер на ............................ лева

Подпис/печат на кандидата:__________________________

Дата:__________________________
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Приложение № 2

към чл.№225,
1 ал.1
Приложени
къмал.
чл. 25
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________ Седалище и адрес на управление:_____________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________
Попълва се от законния представител на бенефициента - представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициент физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име: ___________________________ Презиме: __________________________________________________________
Фамилия: _________________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: _____________________________
Постоянен адрес:___________________________________________________________________________________
_____________________ телефон__________________факс_________________________E-mail

Наименование на бенефициента - Община
Община: ___________________________ Област: _______________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________
Адрес:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________
Представител:_______________________________________________________________________________
Име: ___________________________ Презиме: __________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: ____________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: __________________

Приложени №2 към чл. 25 ал.1
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Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN: _______________________________________

Банков код (BIC): ___________________________________

Банка: ___________________________________Банков клон_______________________________________
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/
Име: ________________________ Презиме: _____________________ Фамилия:_______________________________
Лична карта №: ______________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ________________________________
Пълномощно №: ____________________/ дата: _____________________________________________
Местоположение на инвестицията_____________________________________________________________________
град/село

община

област

Адрес:

A. Общи условия:
1. Кандидатствам за авансово плащане по проект с уникален идентификационен номер
................................................................., одобрен по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № .............................
2.

Размерът на авансовото плащане, което заявявам за плащане по този проект е ........................................

3.

Декларирам, че не съм подал друга Заявка за авансово плащане по
настоящия проект
Б. Общи документи за всички кандидати
1. Документ за самоличност на бенефициента или на законния представител на
бенефициента

� Да
� Да

2.

Документ за самоличност на лицето, което подава документите (в случай на
упълномощаване)

� Да

�Непр.

3.

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

� Да

�Непр.

4.

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

� Да

5.

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

� Да

Име на бенефициента

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

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил Заявката за авансово плащане

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат
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Приложение № 3
Приложение
№ 3 към
към чл.
26, ал.
1 чл. 26, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.6 Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:

Окончателно �

Получено:

авансово плащане �

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

Печат:
Попълва се от бенефициента - ЮЛ

Наименование на бенефициента ЮЛ (по съдебна регистрация)

БУЛСТАТ №

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - представител на ЮЛ
Име на представител на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Лична карта/паспорт №:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон

факс

E-mail
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име:

Презиме:

Лична карта №:

издадена на:

Пълномощно №:

Фамилия:
от:

ЕГН:

/ дата:

Местоположение на инвестицията:
град/село

община

област

Адрес:
Извършените от мен разходи, за които заявявам за финансово подпомагане,
са в размер на: ___________ лева.
Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане, е в размер на: ____________ лева.
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Описание на инвестицията:

МЯРКА 3.6 Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Допустими сектори:

Сектор 01: Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение

� Да

Сектор 02: Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни изследвания в областта на рибарството

� Да

Допустими разходи:
1. закупуване на корабно оборудване и съоръжения, ремонт, подмяна на основен двигател, ремонт или подмяна на
спомагателни системи, пряко свързани с целите на мярката, включително разходи включени в продажната цена за
осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването и съоръженията.

� Да

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

� Да

3. закупуване на оборудване и софтуер с научноизследователска цел, включително разходите за доставка, инсталирането,
тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко свързани с дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба за
обучение и/или изследвания.

� Да

4. предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5 на сто от размера на
общите допустими разходи.

� Да

A. Общи документи:

1 Копие от документ за самоличност на бенефициента.

� Да

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

� Да

3 Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
бенефициента.

� Да

� Непр.

4 Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице

� Да

� Непр.

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

� Да

6

Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката и баланс към
датата на подаване на заявката съгласно Закона за счетоводството.

� Да

7

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

� Да

8 Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката
за плащане съгласно Закона за счетоводството.

� Да

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

� Да

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

� Да

11 Документ за собственост или дарение на риболовния кораб.

� Да

12 Документ за акредитация

� Да

� Непр.

13 Лиценз за осъществяване на професионално обучение

� Да

� Непр.

14
15

Окончателен договор за доставка или услуга.

� Да

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки
обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на техническите параметри.

� Да

16 Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура,
17 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

Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията покриваща
18 рисковете, описани в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на
Разплащателна агенция, валидна за срок от 12 месеца.

� Да

� Непр.

Копие от квитанция или от платежно нареждане и банково извлечение от деня на плащането
за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

19

20 Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
палщания.
21 Попълнена таблица за разходите към Заявката за плащане.
22 Декларация от доставчици, че предметът на инвестиция (за оборудване) не са втора употреба.
23

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

� Да
Да

� Да

� Непр.
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Б. Специфични документи:
Закупуване и инсталиране нa корабно оборудване и ремонт, подмяна на основен двигател,
ремонт или подмяна на спомагателни системи, включително разходи, включени в
продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в
експлоатация на оборудване и съоръжения

� Да

1. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.), в случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба.

� Да

2. Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи на предмета на
инвестицията.

� Да

3. Документ за техническите характеристики на основния/те двигател/и – при подмяна на
двигател/и

� Да

4. Протокол за тестване и въвеждане в експлоатация.

� Да

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта

� Да

1. Копие от патент издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от
бенефициента.
2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от
датата на подписване на договора с описани финансови условия на договора или друг
документ, удостоверяващ закупуването на патент от бенефициента.

� Непр.

� Непр.

� Непр.

� Да

� Да

Закупуване на оборудване и софтуер с научноизследователска цел, включително разходите
за доставка, инсталиране, тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко свързани с
дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба за обучение и/или
изследвания.

� Да

1. Протокол за тестване и въвеждане в експлоатация.

� Да

2. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.), в случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба.

� Да

3. Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи, предмет на
инвестицията.

� Да

Г. Декларации:
1 Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.

� Да

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

� Да

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

� Да

4 Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

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

� Да

6 Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата
Заявка за плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за предоставяне на
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.
В случай, че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства.
Бенефициентът ще бъде изключен от подпомагане за годината, в която е било открито нарушението и следващата
финансова година по ЕФР.
Инвестициите, регистрирани в Заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за
които се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към Заявката за плащане.

Име на бенефициента

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат

� Да

� Непр.
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Приложение № 4
към чл. 40, ал. 1
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ

1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия.
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/
или падащи предмети от тях.
3. Буря, ураган.
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед.
5. Измокряне от забравени кранове или
чешми или авария на водопроводни или отоплителни инсталации.
6. Наводнения от природни бедствия.
7. Свличане на земни маси.
8. Земетресения.
9. Кражби от всякакъв тип.
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.
4465

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от зеленчукови култури на пазара
на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 71 от
2006 г.; изм., бр. 13 и бр. 45 от 2007 г., бр. 82
от 2008 г.)
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „произвеждани от
лицето, на което принадлежат семената“ се
заменят с „произвеждани от лицето, на което
принадлежи лабораторията“.
2. В ал. 2 след думите „Лабораторията по
ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 4“.
§ 2. В § 3 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя „и чл. 3 от
Директива 2009/74/ЕО на Комисията от 26 юни
2009 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО,
66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на
Съвета по отношение на ботаническите наименования на растенията, научните наименования
на други организми, както и за изменение на
някои приложения към директиви 66/401/ЕИО,
66/402/ЕИО и 2002/57/ЕО в светлината на развитието на научното и техническото познание
(ОВ, L 166 от 27. 06. 2009 г.)“.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 11, т. 3 се
създава буква „(в)”:
„(в) Други стандарти или условия, приложими, когато е направено позоваване на тях
в таблицата в буква а):
За сортовете на Zea mays (сладка царевица – суперсладки типове) изискването за
минималната кълняемост се намалява на
80 % от чистите семена. Официалният етикет
или етикетът на производителя или търговеца
включва думите „Минимална кълняемост 80 %“.“
§ 4. В приложение № 4 към чл. 31, ал. 2 в
т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В букви „а“ и „б“ преди наименованието „Phaseolus vulgaris“ се добавя „Phaseolus
coccineus“, след което се поставя запетая.
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2. Във втората колона цифрата „25“ срещу
буква „а“ се заменя с „30“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
4457

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни
култури на пазара на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 11 от 2007 г. и
бр. 49 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „произвеждани от
лицето, на което принадлежат семената“ се
заменят с „произвеждани от лицето, на което
принадлежи лабораторията“.
2. В ал. 2 след думите „Лабораторията по
ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 4“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Списък на видовете маслодайни и влакнодайни
култури
1. Arachis hypogaea L. – фъстъци
2. Brassica juncea (L.) Czern. – кафяв синап
3. Brassica napus L. (partim) – рапица
4. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch – черен синап
5. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs – репица
6. Cannabis sativa L. – коноп
7. Carthamus tinctorius L. – сафлор (шафран)
8. Carum carvi L. – ким
9. Glycine max (L.) Merr. – соя
10. Gossypium spр. – памук
11. Helianthus annuus L. – слънчоглед
12. Linum usitatissimum L. – лен маслодаен
(ленено семе) и лен влакнодаен
13. Papaver somniferum L. – мак
14. Sinapis alba L. – бял синап“

§ 3. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 3
Изисквания, на които трябва да отговаря културата при полска инспекция
1. Предшественикът на полето, на което се
извършва семепроизводството, не е съвместим с
вида и сорта на културата от този семепроизводствен посев и полето е почистено от самосевки.
1.1. Изискванията за предшественика в зависимост от засятата култура са посочени в методите
за полска инспекция, утвърдени от министъра на
земеделието и храните.
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В случая на производство на хибриди от рапица
на семепроизводствената площ през последните
5 години да не са отглеждани растения от семейство
Brassicaceae (Cruciferae) (кръстоцветни).
2. Посевът от съответната култура отговаря на
следните изисквания за пространствена изолация
от съседни източници на прашец, за да се избегне
нежелано чуждо опрашване:
Култура

Минимална
пространствена изолация, в m

1

2

Brassica spp. (репица, кафяв
синап, черен синап) с изключение
на Brassica napus (рапица); Cannabis
saliva(коноп), различен от еднодомния коноп; Carthamus tinctorius
(сафлор); Carum carvi (ким),
Gossypium spp. (памук), различни
от хибриди на Gossypium hirsutum
и/или Gossypium barbadense;
Sinapis alba (бял синап):
– за производството на базови
семена
– за производството на сертифицирани семена

400

200

Brassica napus (рапица):
– за производството на базови
семена от директни сортове

200

– за производството на базови
семена – компоненти на хибриди

500

– за производството на сертифицирани семена от директни сортове
– за производството на сертифицирани семена – хибриди

100
300

Cannabis sativa (еднодомен коноп):
– за производството на
базови семена

5000

– за производството на сертифицирани семена

1000

Helianthus annus
(слънчоглед):
– за производство на
базови семена, компоненти на хибриди
– за производство на
базови семена от
директни сортове
– за производство на
сертифицирани семена

1500 (2500 m
за произвежданите в
страната
семена)

750
500
(за произвежданите в
стра-
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2
ната сертифицирани
семена е:
– за хибриди – 1500
– за сортове – 500)

Gossypium hirsutum и/или
Gossypium barbadens – памук:
– за производството на
базови семена от родителски линии на Gossypium hirsutum

100

– за производството на базови
семена от родителски линии на
Gossypium barbadens

200

– за производството на сертифицирани семена от нехибридни
сортове и вътревидови хибриди
на Gossypium hirsutum, получени
без цитоплазмена мъжка стерилност (ЦМС)

30

– за производството на сертифицирани семена от вътревидови
хибриди на Gossypium hirsutum,
получени с ЦМС

800

– за производството на сертифицирани семена от нехибридни
сортове и вътревидови хибриди
на Gossypium barbadense, получени
без ЦМС

150

– за производството на сертифицирани семена от вътревидови
хибриди на Gossypium barbadense,
получени с ЦМС

800

– за производството на базови
семена от вътревидови хибриди на
Gossypium hirsutum и на Gossypium
barbadense (като родителски компоненти)

200

– за производството на сертифицирани семена от вътревидови
хибриди на Gossypium hirsutum и
Gossypium barbadense и на хибриди, получени без ЦМС

150

– за производството на сертифицирани семена от хибриди на
Gossypium hirsutum и Gossypium
barbadense, получени с ЦМС

800

Arachis hypogaea (фъстъци),
Glycine max (соя), Linum usitatissimum L. (лен маслодаен и влакнодаен) – за производство на сертифицирани семена от всички
категории

1

Забележка. Нормите за пространствена изолация
могат да бъдат намалени (игнорирани), ако е осигурена задоволителна естествена изолация за предпазване
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от нежелано чуждо опрашване, описани в методите
за полска инспекция, утвърдени от министъра на
земеделието и храните.
3. Сортът от съответната култура има необходимата автентичност и сортова чистота, включително и по отношение характеристиките на
самоопрашените линии.
3.1. При производството на семена от хибриди
условията по т. 3 се отнасят и до характеристиките
на компонентите, включително по отношение на
мъжката стерилност или на възстановяване на
фертилността.
3.2. Посевите от културите Brassica juncea (кафяв синап), Brassica nigra (черен синап), Cannabis
sativa (коноп), Carthamus tinctorius (сафлор), Carum
carvi (ким), Gossypium spp. (памук) и хибриди на
Helianthus annuus (слънчоглед) и Brassica napus
(рапица) отговарят на следните изисквания:
А. Brassica juncea (кафяв синап), Brassica nigra
(черен синап), Cannabis sativa (коноп), Carthamus
tinctorius (сафлор), Carum carvi (ким) и Gossypium
spp. (памук), различни от хибридите – броят на
растенията от други сортове, различни от инспектирания сорт на вида, които очевидно не принадлежат към инспектирания сорт, както и сортове
от други видове, не е повече от:
– едно на 30 m2 за производството на базови
семена;
– едно на 10 m2 за производството на сертифицирани семена.
Б. Хибриди на Helianthus annuus (слънчоглед):
(a) броят на растенията, които очевидно не
принадлежат към компонента, в т.ч. и към самоопрашената линия, изразен в %, не трябва да
надвишава:
(aa) за производството на базови семена:

1. самоопрашени линии

0,2 %;

2. прости хибриди:
– бащин компонент – растения с
разпръснат прашец, когато два или
повече процента от майчините
растения имат приемни (рецептивни)
цветове

0,2 %;

– майчин компонент

0,5 %;

(аб) за производството на сертифицирани семена:
– бащин компонент – растения с
разпръснат прашец, когато 5 или
повече процента от растенията на
майчиния компонент имат приемни
(рецептивни) цветове

0,5 %;

– майчин компонент

1,0 %;

(б) допълнителни условия при производството
на семена – хибриди на слънчоглед:
(бa) растенията на бащиния компонент образуват достатъчно количество прашец, докато
растенията на майчиния компонент са във фаза
цъфтеж;
(бб) когато растенията на майчиния компонент
имат приемни близалца, броят на растенията в
майчиния компонент, изразен в проценти, които
са разпръснали или разпръскват прашец, не е
повече от 0,5 %;
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(бв) при производство на базови семена общият
брой, изразен в проценти, на растенията в майчиния компонент, които очевидно не принадлежат
към този компонент и които са разпръснали или
разпръскват прашец, не е повече от 0,5 %;
(бг) когато изискването, предвидено в приложение № 3(I)(2), не може да бъде изпълнено,
се прилагат следните условия: при производство
на сертифицирани семена – хибриди с майчин
компонент на база ЦМС, бащиният компонент
да има такива възстановителни способности, че
най-малко една трета от растенията, получени от
семената на произведения хибрид, да произвеждат
нормален прашец.
В. Хибриди на Brassica napus (рапица), произвеждани чрез използване на мъжка стерилност:
а) броят на растенията, изразен в %, които
очевидно не принадлежат към самоопрашената
линия или компонента, не надвишава:
(аа) за производството на базови семена:
1. самоопрашени линии

0,1 %;

2. прости хибриди:
– бащин компонент

0,1 %;

– майчин компонент
0,2 %;
(аб) за производството на сертифицирани
семена:
– бащин компонент

0,3 %;

– майчин компонент
1,0 %;
б) мъжката стерилност за производство на базови семена не е по-малка от 99 % и не по-малка
от 98 % за производство на сертифицирани семена; процентът на мъжка стерилност се определя
чрез преглеждане на цветовете за отсъствие на
прашници с фертилен прашец.
Г. Хибриди на Gossypium hirsutum и Gossypium
barbadens – памук.
1. В посевите за производство на базови семена от родителски линии на Gossypium hirsutum и
Gossypium barbadens минималната сортова чистота
на двете родителски линии – майчина и бащина,
трябва да бъде 99,8 %, когато 5 или повече % от
майчините растения са цъфнали (имат цветове, които приемат прашеца); процентът на стерилността
трябва да бъде не по-малко от 99,9 % и определен
чрез преглеждане на цветовете за отсъствие на
прашници с фертилен прашец.
2. При производство на сертифицирани семена – хибриди от видовете на Gossypium hirsutum
и/или Gossypium barbadens минималната сортова
чистота на двата родителски компонента трябва да
бъде не по-малко от 99,5 %, когато 5 или повече
% от растенията на майчиния компонент са във
фаза цъфтеж; процентът на стерилността трябва
да бъде не по-малко от 99,7 % и определен чрез
преглеждане на цветовете за отсъствие на прашници с фертилен прашец.
3. Вредителите, които намаляват качеството на
семената, са на възможно най-ниско ниво, посочено в методите за полска инспекция, утвърдени
от министъра на земеделието и храните.
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В случаите, отнасящи се до Glycine max. (соя),
това условие се отнася по-специално за организ
мите Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe
phaseolorum var. caulivora и var. sojae, Phialophora
gregata и Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.
4. Изпълнението на условията по т. 3 и 4 се
установява чрез официални полски инспекции за
базовите семена, както и официални полски инспекции или инспекции, проведени под контрола
на ИАСАС, за сертифицираните семена. Полските
инспекции се извършват при следните условия:
а) състоянието и фазата на развитие на културата са подходящи за точните изпитвания при
извършване на съответния преглед;
б) броят на инспекциите и фазите на инспектиране при отделните култури са, както следва:
1. при сортове на култури, различни от хибридите на Helianthus annuus (слънчоглед), Brassica
napus (рапица), Gossypium hirsutum и Gossypium
barbadens (памук), се провежда най-малко една
инспекция (преглед);
2. при хибриди от Helianthus annuus (слънчоглед) се провеждат не по-малко от две полски
инспекции (прегледа);
3. при хибриди от Brassica napus (рапица) се
провеждат най-малко три инспекции (прегледа):
– първата – преди цъфтеж;
– втората – от начало на цъфтежа до масов
цъфтеж; и
– третата – в края на цъфтежа;
4. при хибриди от Gossypium hirsutum и/или
Gossypium barbadens (памук) се провеждат наймалко три инспекции (прегледа):
– първата се извършва в ранна фаза на цъфтеж;
– втората се извършва преди края на цъфтежа;
– третата се извършва в края на цъфтежа след
отстраняването при необходимост на прашеца на
родителските растения.
Д. Размерът, броят и разпределението на
полските парцелки, подлежащи на инспекции, за
проверка изпълнението на условията, залегнали в
това приложение, се определят съгласно методите
за полска инспекция, утвърдени от министъра на
земеделието и храните.“

§ 4. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1, т. 3

Изисквания, на които трябва да отговарят семената
I. Базови и сертифицирани семена
1. Семената трябва да отговарят на изискванията
за сортова автентичност и чистота в съответствие
с културите, както следва:

Вид (култура) и категория

Сортова
чистота
в %, не
по-малко от:

1

2

Arachis hypogaea
(фъстъци):
– базови семена

99,7
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– сертифицирани семена

2
99,5

Brassica napus (рапица) – сортове
(с изключение на хибридите),
различни от сортовете, използвани
само за фуражни цели; и
Brassica rapa (репица) – сортове,
различни от сортовете, използвани само за фуражни цели:
– базови семена

99,9

– сертифицирани семена

99,7

Brassica spр. (рапица, кафяв синап,
черен синап) – сортове (с изключение на хибридите), използвани
само за фуражни цели, Brassica
rapa (репица) – сортове, използвани само за фуражни цели,
Helianthus annuus (слънчоглед) сортове (различни от хибридите),
включително техните компоненти;
и Sinapis alba (бял синап):
– базови семена
– сертифицирани семена
Linum usitatissimum (лен влакнодаен, ленено семе):
– базови семена
– сертифицирани семена първо
размножение
– сертифицирани семена второ и
трето размножение
Papaver somniferum (мак):
– базови семена
– сертифицирани семена
Glycine max (соя):
– базови семена
– сертифицирани семена
Carum carvi (ким):
– базови семена
– сертифицирани семена (първо
и второ размножение)
Gossypium spр. (памук) – сортове:
– базови семена
– сертифицирани семена
Brassica juncea, Brassica nigra
(кафяв синап и черен синап) сортове (с изключение на хибридите), различни от сортовете,
използвани само за фуражни цели:
– базови семена
– сертифицирани семена
Cannabis sativa (коноп – еднодомен и двудомен):
– базови семена
– сертифицирани семена (сертифицирани първо и второ размножение)
Carthamus tinctorius (сафлор):
– базови семена
– сертифицирани семена

99,7
99
99,7
98
97,5
99
98
99,5
99
99
98
99,7
99

99,7
99
99,7

99
99,7
99

Забележка. Сортовата чистота се проверява
основно по време на полските инспекции, провеждани в съответствие с изискванията, посочени в
приложение № 2.
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Сортовата чистота може да бъде проверявана и
чрез лабораторни методи за културите, за които има
утвърдени такива от министъра на земеделието и
храните, в съответствие с международните методи.
1а. В случаите на хибриди от Brassica napus
(рапица), произведени чрез използване на мъжка
стерилност, семената са в съответствие с изискванията и нормите, посочени в буква „а“ до
буква „г“:
а) семената имат автентичност и чистота по
отношение на характеристиките на техните компоненти, включително по отношение на мъжката
стерилност или възстановяването на фертилността;
б) минималната сортова чистота на семената е:
– базови семена, майчин компонент
99 %;
– базови семена, бащин компонент
99,9 %;
– сертифицирани семена
90 %;
в) сертификация на семената от категория
„сертифицирани семена“ не се извършва, ако
не са взети предвид резултатите от официалния
последващ контрол (грунтов контрол) на базовите семена; грунтовият контрол се извършва чрез
полски парцелни изпитвания на официално взети
проби от базови семена; грунтовият контрол се
провежда по същото време, когато се отглежда
семепроизводственият посев на заявените за сертификация семена от категория „сертифицирани“;
целта е установяване съответствието на базовите
семена с изискванията по отношение на характеристиките на компонентите за автентичност,
включително мъжката стерилност, и по отноше-
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ние на минималната сортова чистота, посочена в
буква „б“; сортовата чистота на базовите семена,
компоненти на хибриди, може да бъде определена
и чрез биохимични методи;
г) минималната сортова чистота, посочена в
буква „б“, на сертифицирани семена – хибриди, се
проверява чрез последващ контрол на взети проби
от партидите семена; сортовата чистота може да
се определи и чрез биохимични методи.
2. Когато изискването, предвидено в приложение
№ 2 (3) (Б) (б) (бг), не може да бъде изпълнено,
се прилагат следните условия:
При производството на сертифицирани семена – хибриди слънчоглед: може да бъде използван
мъжкостерилен майчин компонент (на база ЦМС)
и бащин компонент, който не възстановява фертилността. Произведените по този начин хибридни
семена трябва да бъдат смесени с хибридни семена, произведени с бащин компонент, напълно
възстановяващ фертилността.
Съотношението на хибридните семена, получени
с бащин компонент, невъзстановяващ фертилността,
към хибридните семена, получени с бащин компонент, възстановяващ фертилността, не може да
бъде по-голямо от две към едно.
3. Семената трябва да съответстват на изискванията за кълняемост, аналитичната чистота
и съдържанието на семена от други растителни
видове, включително Orobanche spp., посочени в
таблицата:

A. Таблица 1:
Видове и

Мини-

Аналитична

Максимален брой на семена от други растителни видове в проба

Изис-

категории

мална

чистота

с маса, посочена в колона 4 от приложение № 4 (общо за колона)

квания

кълня-

мини-

мак-

други рас-

Avena

Cuscuta

Rapha-

Rumex

Alope-

Lolium

ния за

емост

мална

си-

тителни

fatua,

spp.

nus

spp.

curus

remotum

съдър-

(% от

анали-

мално

видове (а)

чис-

тична

съдър-

тото

чисто-

жание

от

семена

семе)

та (в

на

Rumex

от

% по

семе-

aceto

Oroban-

маса)

на от

sella)

che

Avena

rapha

(раз-

myosu-

жани-

sterilis

nistrum

лични

roides

ето на

други
растителни
видове (в
% по
маса)
1
Arachis
Hypogaea
фъстъци
Brassica
spp. –

2

3

4

5

6

7

70

99

-

5

0

0 (в)

8

9

10

11

12
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2

3

4

5

6

7

8

9

85

98

0,3

-

0

0(в) (г)

10

2

ни семена

85

98

0,3

-

0

0 (в) (г)

10

5

Cannabis
sativa -

75

98

-

30 (б)

0

0 (в)

10

11

12

рапица,
репица,
кафяв синап,
черен синап
– базови
семена
– сертифицира-

коноп
Carthamus

(д)
75

98

-

5

0

0 (в)

(д)

Carum
carvi –
ким

70

97

-

25 (б)

0

0 (в) (г)

Gossypium
spp. -

80

98

-

15

85

98

-

5

0

0 (в)

92

99

-

15

0

0 (в) (г)

4

2

85

99

-

15

0

0 (в) (г)

4

2

80

98

-

25 (б)

0

0 (в) (г)

– базови
семена

85

98

0,3

-

0

0 (в) (г)

10

2

– сертифицирани

85

98

0,3

-

0

0 (в) (г)

10

5

80

98

-

5

0

0 (в)

tinctorius –
сафлор
(шафран)
10

3

0 (в)

памук
Helianthus
annuus –
слънчоглед
Linum
usitatissimum:
– лен
влакн.
– ленено
семе
Papaver
somniferum –
мак
Sinapis
alba –
бял синап:

семена
Glycine
max. –
соя
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Б. Буквени обозначения, посочени в таблицата, и тяхното съдържание:
(а) максималното съдържание на семена, предвидено в колона 5, включва също така и семената от
видовете, посочени в колони 6 до 11;
(б) не се изисква определянето на общото съдържание на семена от други растителни видове по брой,
освен ако са налице съмнения, че изискванията, залегнали в колона 5, не са удовлетворени (по-голям
брой от максимално допустимия);
(в) не се изисква определяне броя на семената от Cuscuta spp., освен ако не съществуват съмнения,
че изискванията, предвидени в колона 7, не са изпълнени;
(г) присъствието на едно семе от Cuscuta spp. в пробата (с предписаната маса) не се приема за примес, ако във втората проба със същата маса няма семена от Cuscuta spp.;
(д) семената не трябва да съдържат семена на Orobanche spp.; присъствието на едно семе от Orobanche
spp. в проба от 100 g не се приема за примес, когато във втора проба с маса 200 g не присъстват семена
от Orobanche spp.
4. Вредителите, които влошават посевните качества на семената, трябва да бъдат възможно най-малко.
Семената трябва да съответстват на следните изисквания:
A. Таблица 2:
Вредители

Вид (култура)

1

максимален % от броя на семената,
съдържащи вредители (общо за колоната)

Botritis
spp.

Alternaria
linicola,
Phoma exigua
var. linicola,
Colletotrichum
linicola,
Fusarium spp.

Platyedra
gossypiella

2

3

4

Brassica napus – рапица

5 (б)
5

Gossypium spp. – памук
Helianthus
Аnnuus – слънчоглед
Linum usitatissimum (лен влакнодаен, лен маслодаен)
Sinapis alba – бял синап

5
10 (б)

Brassica rapa – репица
Cannabis sativa – коноп

максимален брой склероции
или части от склероции на
Sclerotinia sclerotiorum в проба с маса, посочена в колона
4 на приложение № 4

1
5
5

10 (б)
5 (a)
5(б)

Б. Буквени обозначения, посочени в таблицата, и тяхното съдържание:
(а) за лен – максималният процент от броя на семената, заразени с Phoma exigua var. linicola, не
може да превишава 1 %;
(б) определянето на склероции или части от Sclerotinia sclerotiorum не се изисква, освен ако са налице
съмнения, че изискванията в колона 5 не са удовлетворени (по-голям брой от максимално допустимия).
В. Специфични и допълнителни изисквания за Glycine max. (соя):
(a) по отношение на Pseudomonas syringae pv. glycinea:
1. максималният брой на подпробите (в проба, съдържаща минимум 5000 семена за партида, разделена
на 5 подпроби), за които е установено, че са били заразени с този организъм, не може да надвишава 4
подпроби;
2. когато във всичките 5 подпроби е открито наличието на съмнителни колонии, за да се потвърди или
не условието по т. 1, може да се използват подходящи биохимични тестове за тези колонии, изолирани
върху специална хранителна среда, за всяка отделна проба;
(б) по отношение на Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum максималният брой на заразените семена
не може да надхвърля 15 %;
(в) процентът по маса на инертните примеси, определен в съответствие със съществуващите международни методи за изпитване, не трябва да е повече от 0,3 %.
II. Търговски семена.
С изключение на т. 1 и 2 изискванията, определени в приложение № 3 (I), се отнасят и за търговските семена.“
§ 5. Приложение № 4 към чл. 27, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 27, ал. 2

Големина (тегло) на партидите и пробите семена

Вид (култура)

1
Arachis hypogaea
(фъстъци)
Brassica rapa
(репица)
Brassica juncea
(кафяв синап)
Brassica napus
(рапица)
Brassica nigra
(черен синап)
Cannabis saliva
(коноп)
Carthamus
tinctorius
(сафлор/
шафран)
Carum carvi
(ким)
Gossypium spp.
(памук)
Helianthus
annuus
(слънчоглед)
Linum
usitatissimum
(лен, ленено
семе)
Papaver
somniferum
(мак)
Sinapis alba
(бял синап)
Glycine max
(соя)

Максимална
маса на партидата (в тонове)
2
30

Минимална маса на пробата за определяне
Минимална маса броя на семена от др. растителни видове в кона пробата, взета лона 5 до 11 от таблица 1 на приложение № 3
от една партида и броя на склероции и части от склероции на
(в g)
Sclerotinia sclerotiorum в колона 5 на таблица 2
от приложение № 3 (в g)
3
4
1000
1000

10

200

70

10

100

40

10

200

100

10

100

40

10

600

600

25

900

900

10

200

80

25

1000

1000

25

1000

1000

10

300

150

10

50

10

10

400

200

30

1000

1000

Забележка. Максималното тегло на партидите не може да бъде превишавано с повече от 5 %.“

Допълнителна разпоредба
§ 6. С тази наредба се въвежда чл. 4 от Директива 2009/74/ЕО на Комисията от 26 юни 2009 г.
за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на ботаническите наименования на растенията, научните наименования на други организми,
както и за изменение на някои приложения към директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 2002/57/
ЕО в светлината на развитието на научното и техническото познание (ОВ, L 166 от 27.06.2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
4458
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-42
от 13 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.VІ.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Бизнес училище София“ – ООД, представлявано от Бистра Георгиева
Илиева, идентификационен код по БУЛСТАТ
201014460, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Алабин 2, бл. А, да
открие Частна професионална гимназия „Бизнес
училище София“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение по утвърдени учебни планове
по професионално направление код 343 Финанси,
банково и застрахователно дело, по професия
код 343010 Финансист, специалност код 3430101
Банково дело и по специалност код 3430102 Застрахователно и осигурително дело;
– по професионално направление код 345 Администрация и управление, професия код 345120
Икономист, специалност код 3431204 Икономика
и мениджмънт;
– по професионално направление код 482
Приложна информатика, професия код 482010
Икономист-информатик, специалност код 4820101
Икономическа информатика – трета степен на
професионална квалификация по рамкова програма В, в дневна форма на обучение с прием
след завършен VІІ клас.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за завършено
основно образование, удостоверение за завършено средно образование и диплом за средно
образование и свидетелство за професионална
квалификация.
3. Официалният адрес на Частна професионална гимназия „Бизнес училище София“ – София,
е: София, район „Овча купел“, ул. Гусла 1, ет. 4.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Овча купел“, ул. Гусла 1, ет. 4.
5. Училището се управлява и представлява от
Бистра Георгиева Илиева.
4516

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-43
от 13 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 и 8 от Наредба № 7
от 25.VІ.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето, по-

лучило разрешение за откриване на Частен професионален търговски колеж – Сливен, изменям
и допълвам Заповед № РД-14-106 от 4.VІІ.2003 г.
(ДВ, бр. 66 от 2003 г.), изм. със Заповед № РД14-54 от 14.VІ.2005 г. (ДВ, бр. 53 от 2005 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-139 от 9.ХІ.2005 г.
(ДВ, бр. 94 от 2005 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-149 от 15.V.2008 г. (ДВ, бр. 52 от 2008 г.),
както следва:
Изречение второ се изменя така: „Училището организира обучение по професионално
направление код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър,
специалност код 3450212 Предприемачество и
мениджмънт, по професионално направление код
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,
професия код 811010 Хотелиер, специалност код
8110102 Организация и управление на хотелиерството и по професия код 811060 Ресторантьор,
специалност код 8110601 Организация и управление на ресторантьорството – четвърта степен
на професионална квалификация, с прием след
завършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение.”
4517

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-44
от 13 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.VІ. 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Булпрогрес – Велинград“ – ООД, представлявано от Величко
Василев Бельовски, идентификационен код по
БУЛСТАТ 200966806, със седалище и адрес на
управление Велинград, ул. Тошко Стайков 7, да
открие Частен професионален колеж „Булпрогрес – Велинград“ – Велинград.
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове по
професионално направление код 345 Администрация и управление, по професия код 345020
Фирмен мениджър, специалност код 3450212
Предприемачество и мениджмънт;
– по професионално направление код 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, по
професия код 811010 Хотелиер, специалност код
8110102 Организация и управление на хотелиерството – четвърта степен на професионална
квалификация по рамкова програма Г, в дневна
и задочна форма на обучение с прием след завършено средно образование.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частен професионален колеж „Булпрогрес – Велинград“ – Велинград, е: Велинград, ул. Тошко Стайков 7 (в
сградата на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“).
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4. Обучението се провежда на адрес: Велинград,
ул. Тошко Стайков 7 (в сградата на СОУ „Св. св.
Кирил и Методий“).
5. Колежът се управлява и представлява от
Величко Василев Бельовски.
4518

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 13 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.VІ.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Златно зрънце“ – София, изменям Заповед № РД-14-274 от 21.ІХ.2007 г. (ДВ,
бр. 81 от 2007 г.), изм. и допълнена със Заповед
№ РД-14-170 от 28.ХІІ.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2010 г.),
както следва:
Думите: „Детската градина се управлява и
представлява от Мирослава Любомирова Тодорова – Вахрам“ се заменят с „Детската градина
се управлява и представлява от Анриета Александрова Далова.“
4519

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-46
от 13 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 и 8 от Наредба № 7 от
25.VІ.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж по туризъм „Свети Мина“ – София, изменям Заповед № РД-14-143 от 25.VІІ.2002 г. (ДВ,
бр. 78 от 2002 г.), изм. със Заповед № РД-14-18 от
24.ІІІ.2008 г. (ДВ, бр. 39 от 2008 г.), както следва:
Изречение второ се изменя така: „Училището
организира обучение по професионално направление код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност
код 3450212 Предприемачество и мениджмънт, по
професионално направление код 811 Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг, професия код 811010
Хотелиер, специалност код 8110102 Организация
и управление на хотелиерството и по професия
код 811060 Ресторантьор, специалност код 8110601
Организация и управление на ресторантьорството – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено средно образование
дневна и задочна форма на обучение.”
4520

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-47
от 13 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17
от Наредба № 7 от 25.VІ.2001 г. за откриване,
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преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища разрешавам на „Джей
Кей Фитнес“ – ЕООД, представлявано от Юлиян
Богданов Карабиберов, идентификационен код
по БУЛСТАТ 131393428, със седалище и адрес на
управление – София, Околовръстен път № 191,
да открие Частен професионален колеж по спорт
„БИО ФИТ“ – София.
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове по
професионално направление код 813 Спорт, по
професия код 813030 Треньор, специалност код
8130301 По вид спорт и по професия код 813050
Инструктор по фитнес, специалност код 8130501
Фитнес – четвърта степен на професионална
квалификация по рамкова програма Г, в дневна
и задочна форма на обучение с прием след завършено средно образование.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частен професионален колеж по спорт „БИО ФИТ“ – София, е:
София, район „Триадица“, ж. к. Бокар, бул. България, обект № 33, кв. 31, местност „Манастирски
ливади – изток“, УПИ І-417.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Триадица“, ж. к. Бокар, бул. България,
обект № 33, кв. 31, местност „Манастирски ливади – изток“, УПИ І-417.
5. Колежът се управлява и представлява от
Юлия Михайлова Марекова.
Министър: С. Игнатов
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 305-ДФ
от 14 май 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 180 ЗППЦК Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„ОББ Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Света София 5, да организира и управлява
договорен фонд „ОББ Платинум Евро облигации“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „ОББ Платинум Евро облигации“
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „ОББ Платинум Евро
облигации“ на основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове, издадена от договорен фонд „ОББ Платинум Евро облигации“ в
публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН,
воден от КФН.
Вписва договорен фонд „ОББ Платинум Евро
облигации“ като емитент в регистъра по чл. 30,
ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател: П. Чобанов
4352
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РЕШЕНИЕ № 306-ДФ
от 14 май 2010 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 180 ЗППЦК Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„ОББ Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Света София 5, да организира и управлява
договорен фонд „ОББ Премиум Евро Акции“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „ОББ Премиум Евро Акции“ в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ОББ Премиум
Евро Акции“ на основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „ОББ Премиум Евро
Акции“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Председател: П. Чобанов
4353

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 204
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
т. 4 и 13 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-8 от 26.І.2010 г.,
т. 10 и № ЕС-Г-22 от 9.ІІІ.2010 г., т. 10, Столичният
общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация, като в ж. к. Факултета, кв. 125 от
УПИ І – „За ел. подстанция и резервоари“ се
създават нови УПИ: I – „За ел. подстанция и
резервоари“; V-1141, 1149, 1199 – „За магазин и
трафопост“; VI-1120, 1122 – „За ЖС и обществено обслужване“; VII-1137 – „За обществено
обслужване“; в м. Юбилейна гора, кв. 107б от
УПИ: V-1069 – „За складове, офиси и КОО“, VI1069 – „За складове, офиси и КОО“; IV-1069 – „За
складове и КОО“ се създават нови УПИ VI384,1069 – „За офиси и КОО“; V-383 – „За офиси
и КОО“; IV-385,386 – „За офиси и КОО“; изменя
се улица от о.т.4а-о.т.4б-о.т.91в-о.т.96в-о.т.96бо.т.96а-о.т.93а до о.т.95; улица от о.т.93а до о.т.101;
закриват се улици от о.т.91а до о.т.93 и от о.т.93
до о.т.98а; създава се нов кв. 125а и УПИ І – „За
озелен яване и ин женерна инфраст ру к т у ра“;
котира се задънена улица от о.т.91в до о.т.91б;
изменя се улица от о.т.4а до о.т.5; закрива се
жп трасе в кв. 125, ж. к. Факултета и в кв.107б,
м. Факултета, по кафявите и зелените линии,
цифри, букви, текст и корекциите с виолетов
цвят, съгласно приложения проект.
2. Изменението на план за застрояване на ж. к.
Факултета, кв. 125, УПИ V, VI и VII с корекцията
е в лилав цвят.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщението.
Жалбите се подават до район „Овча купел“ и
район „Красна поляна“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател: А. Иванов
4524
РЕШЕНИЕ № 205
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 108, ал. 2,
т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 и § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 6,
16 и 44 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-20 от 2.ІІІ.2010 г.,
т. 33; № ЕС-Г-22 от 9.ІІІ.2010 г., т. 18 Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Бели брег – гр. Банкя, квартали
21, 26 и 27. Откриване на улица от о.т. 100б до
о.т. 100а. Откриване на задънена улица от о.т.
100в – о.т. 100б до о.т. 100г.
За кв. 21
От УПИ І-3015, 3022, 3016, 3017, 3018, 3032, попадащ в кв. 21, се отреждат УПИ І-3022, ІІ-3022,
ІІІ-3022, IV-3022, VI-3022, VII-3016, 3022; VIII-3017 и
ІХ-3018. Отреждане на нови УПИ Х-3019 и XI-3020.
За кв. 26
Отреждане на УПИ І-3008.
За кв. 27
От УПИ І-3015, 3022, 3016, 3017, 3018, 3032,
попадащ в стар кв. 21, се отреждат УПИ: І-3015;
ІІ-3015; ІІІ-3015; IV-3015; V-3015; VI-3015; VII-3015
и VIII-3032. Отреждане на нови УПИ: IX-3014,
Х-3013 и XI-3021.
По кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за кв. 21, УПИ: I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XI.
За кв. 26, УПИ I
За кв. 27, УПИ: I, ІІ, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X и XI, м. Бели брег, град Банкя, съгласно
приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура – водоснабдяване,
канализация, електроснабдяване, вертикално
п ла н и ра не и ком у н и к а ц ион но - т ра нспор т на
мрежа.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ. Жалби се подават в район
„Банкя“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател: А. Иванов
4481
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СЪДИЛИЩА
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. № 6120/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Инаген България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 140, вх. 3, ет. 4, ап. 62, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, управление на
недвижими имоти, предприемаческа и строителна
дейност, инженерингова дейност, проектиране,
изготвяне на проектосметна документация за
цялостно изграждане на строителен обект, за
интериор, екстериор, урбанистични решения,
търговско представителство (без процесуално),
агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, консултантски услуги, комисионна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
лизингова дейност, други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници „Инаген Агро и Енерджи“ – ООД,
и Мария Сидерова Шелнегер и се управлява и
представлява от Мария Сидерова Шелнегер и
Йозеф Флехл заедно и поотделно.
987
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. № 5671/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Ленд инвест инк“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Приморски 91Б, ет. 4, ап. 25, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, реекспорт,
бартерни и комисионни сделки, посредническа
и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм,
туроператорска и турагентска дейност, превод от и
на чужди езици, строителна, ремонтна и монтажна
дейност, превоз на пътници и товари, услуги за
физически и юридически лица, производство на
хранителни и нехранителни стоки, производство
на селскостопанска продукция. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Максим
Владимирович Лушков и Михаил Викторович
Козлов и се управлява и представлява от Максим
Владимирович Лушков.
988
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. № 5742/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Каприз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Новгород 49, и с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина – внос, износ,
реекспорт на всякакъв вид стоки и продукти,
таксиметрови услуги, организиране на екскурзии
в страната и в чужбина, откриване и поддържане
на кафе, снек-бар, бързи закуски, оказион, бутик,
комисионна търговия, фризьорство и козметика,
покупка, продажба, отдаване под наем и стопанисване на движимо и недвижимо имущество,
битови услу ги на гра ж даните, автосервизна
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дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Димитричка Василева
Иванова, която го управлява и представлява.
989
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 6003/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Томск 1604“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Цар Симеон Първи
24, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, юридически консултации,
изготвяне и реализиране на правни стратегии,
правно абонаментно обслужване на физически и
юридически лица, продажба на стоки от собствено
производство, транспортни услуги – превоз на пътници и товари, туристически услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска и туристическа
агентска дейност (след получаване на съответен
лиценз), рекламна дейност, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякакви други незабранени със закон
дейности (след получаване на изискваното по закон
разрешение за извършване на съответната дейност).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Виктор Виталиевич Бакуревич, Нина Георгиевна
Бакуревич, Арсений Михайлович Бурлаков, Лариса Хабибовна Усманова, Виталий Михайлович
Бакуревич, Олга Виталиевна Бакуревич, Татяна
Виталиевна Бакуревич и Олег Александрович
Иевлев и се управлява и представлява от Виктор
Виталиевич Бакуревич.
990
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. № 6013/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „АКС стройинженеринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Никола
Козлев 29, ап. 5, и с предмет на дейност: комисионна, рекламна, информационна, лизингова
дейност, дейност на търговско представителство
и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ремонт,
покупко-продажба на леки автомобили, дизайн,
туроператорска и туристическа агентска дейност
(след лиценз), корабно агентиране, чартиране,
фрахтоване, шипшандлърство и брокераж, бункероване на кораби, спедиторска дейност, ремонт на
морски съдове и съоръжения, вътрешна и външна
търговия на едро и дребно, посредническа дейност
за информиране и наемане на работа в страната и
в чужбина на морски кадри (след получаване на
изискуемото разрешение), обучение на морски и
туристически кадри, наемане на кадри за работа
в страната и в чужбина, комплексна хотелиерска и ресторантьорска дейност, импресарска и
издателска дейност, сделки с недвижими имоти,
рент-а-кар и таксиметрови услуги, комплексна
строителна дейност, сделки с интелектуална собственост, транспортна дейност, инвестиционностроителна дейност, строителство на жилищни,
административни, производствени и търговски
сгради. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Андон Кирилов Стоянов, Сияна
Андонова Стоянова и Галина Андонова Стоянова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
991
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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. № 5746/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Травел
клуб България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 141, вх. 4,
ет. 5, и с предмет на дейност: туроператорска и
турагентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, консултантска дейност,
и нформа ц ион на дей нос т, п редс та ви т елс т во,
агентство и посредничество, вътрешна и външна
търговия, вътрешна и международна транспортна
и таксиметрова дейност за превоз на пътници и
товари. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Юлиан Петков Бонев,
който го управлява и представлява.
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6006/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества акционерно дружество
„Контраст инвест“ – АД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Цар Освободител 25,
и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, отдаване под наем
и пренаемане на недвижими имоти, покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки и продажбата им, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа
(с лиценз) дейност, рекламна, информационна,
програмна и импресарска дейност и предоставяне
на други услуги, селскостопански и транспортни
услуги, външнотърговска дейност. Дружеството
е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 акции
на приносител с номинал 100 лв., управлява се
от съвет на директорите в състав: Орлин Иванов
Попов, Теодора Иванова Попова-Желязкова и
Иван Тодоров Попов, и се представлява от Орлин
Иванов Попов и Теодора Иванова Попова-Желязкова заедно и поотделно.
993
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. № 6090/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Експерт
холдинг БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Цар Освободител 79,
вх. А, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, независим
финансов одит на финансови отчети на предприятия, 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 Веселин Иванов Гайдаров, който го
управлява и представлява.
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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. № 2760/2002 вписа в регистъра
за търговски дружества промяна за „Рес партнер“ – ООД: вписва увеличаване на капитала на
дружеството от 25 000 лв. на 50 000 лв.
995
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 5411/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хедера инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Чайка, бл. 31, вх. В, ап. 49, и с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проучване, проектиране и
изпълнение на строително-монтажни и ремонтни
работи, 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, вътрешна и външна търговия,
лизингови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, ресторантьорски,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги и всички други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Илия Ивов
Бориславов, който го управлява и представлява.
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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. № 5745/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Асис – БГ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 152,
ет. 11, ап. 73, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
рекламна, комисионна, издателска дейност, сделки
с интелектуална собственост, транспорт и превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
лизинг, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност,
експорт, реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска, туристическа дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, телефонни и интернет услуги, интернет
телефонни кабини, мобилни услуги, търговия и
сервиз на мобилни телефони, проектиране и внедряване на хардуер и софтуер, продажба и монтаж
на охранителна, компютърна, офис и комуникационна техника. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Емил Тихомиров Желев, Ергюн
Шериф Хюсеин и Салих Гючбилмез и се управлява
и представлява от Емил Тихомиров Желев.
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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. № 5796/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ремина“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Дунав 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство
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в страната и в чужбина, транспортна дейност в
страната и в чужбина (след надлежно разрешение),
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Найлят Реджебова Хасанова, която
го управлява и представлява.
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 4272/2005 вписа промени
за „Реал Шайн“ – ООД: заличава като съдружник,
управител и представляващ Георги Панайотов
Младенов; вписва като управител и представляващ Панайот Георгиев Младенов.
999
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1322/2007 за „Уинд енерджи Каварна“ – ООД:
вписва като седалище и адрес на управление –
Каварна, ул. Добротица 4, ет. 2.
587
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 661/2005 за „НДН Бак“ – ООД: заличава
като управител и представляващ Николай Добрев
Жилков; вписва като управител Никола Георгиев
Александров.
688
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2755 от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1575/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мета“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ул. Райко
Даскалов 5, и с предмет на дейност: транспортни
услуги, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина със собствен и нает транспорт,
извършване на транспортни и таксиметрови
услуги, туроператорска дейност, турагентска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
комисионни, спедиционни сделки, стоков контрол, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция
от растителен и животински произход, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, извършване на всякакви битови услуги
на населението, търговско представителство
и посредничество, съвместно сътрудничество
и експлоатация на туристически и търговски
обекти на български и чуждестранни дружества,
строителна и проектантска дейност и услуги,
сделки с недвижими имоти, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Талят Ибрямов
Салиев, който го управлява и представлява.
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2732 от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 1561/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Чинкорп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Краище,
ул. Първа 72, и с предмет на дейност: търговия
с недвижими имоти и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Дейвид
Грант Чин, който го управлява и представлява.
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2794 от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1594/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Батанова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Ален мак 6, и с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Веселина Батанова Лазарова, която го управлява
и представлява.
691
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2793 от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1593/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Манова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Георги Кирков 72, вх. А, ет. 2, ап. 6, и с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Лили Тодорова
Манова, която го управлява и представлява.
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Добри ч к и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2735 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 1564/2007
вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност
„Диди – 84“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Генерал Тошево, ул. Мадара 1,
и с предмет на дейност: транспортна дейност в
страната и в чужбина, производство, изкупуване
и реализация на селскостопанска, растителна и
животинска продукция, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, програмна, информационна и
импресарска дейност или предоставяне на други
услуги, посредничество и консултантска дейност
при сделки със селскостопанска продукция и
селскостопански машини, лизинг, оказионна и
комисионна търговия, разносна търговия, производство и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на бетонови изделия, гасена вар,
магазини за продажба на хранителни и промишлени стоки, маркетинг, туризъм, автосервиз,
строително-монтажна дейност, видеообмен. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Детелина Димитрова Минчева,
която го управлява и представлява.
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2775 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1585/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Маг. ентерпрайсес“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Свобода, ул.
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Дванадесета 18, и с предмет на дейност: покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, транспортна дейност в
страната и в чужбина, производство, преработка,
съхранение и търговия в страната и в чужбина
със стоки, препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, маркетинг, търговско
представителство и посредничество, туристическа дейност, реклама, хотелиерство, ресторантьорство или предоставяне на други услуги,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Кристофър Уилям Гудц и Май Гудц
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2756 от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1576/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Калибра топ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Кардам, ул. Антимовски
хан 37, и с предмет на дейност: внос и износ на
леки, товарни и пътнически МПС – нови и употребявани, отдаване под наем, лизинг и ползване
на леки, товарни и пътнически МПС, вътрешна и
външна търговия и свързаните с нея специфични
търговски операции, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна,
превозна дейност, товарене, изкопни работи,
строителство, складова, лизингова и консултантска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и
туристическа дейност, сделки с недвижими имоти,
производство и търговия със селскостопански
продукти и производните им, търговия с алкохол
и цигари, както и други дейности, незабранени
(след полу чаване на лицензи и разрешения,
изискуеми за дейността). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Джордже
Аиоаней и Георге-Адриан Константин Тинку и
се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2736 от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 1565/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тамар“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Александър Стамболийски 79, и с предмет на
дейност: производство и реализация на селскостопанска и животинска продукция, транспортни
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешна
и външна търговия с промишлени и хранителни
стоки, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Татяна Димитрова
Марева, която го управлява и представлява.
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2758
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1578/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Крона“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Рогачево, ул.
Латинка 48, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
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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, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Вячеслав
Юревич Кудряков и Марат Мухаметгалимович
Каримов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2704
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1550/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Димитър Павлов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Българево, ул. Тринадесета 23, и с предмет на
дейност: проектиране, планиране, изграждане и
строеж на енергийни източници и вятърни паркове, производство и търговия с електрическа
енергия, заложна къща (след издаване на лиценз),
сделки с благородни метали (след издаване на
лиценз), разкриване на валутни бюра за покупкопродажба и обмяна на валута (след издаване на
лиценз), лизингова дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговия със селскостопанска продукция, риба
и рибни продукти, търговия с произведения на
изкуството, вътрешно- и външнотърговска дейност, разкриване на собствена магазинна мрежа
за продажба на хранителни и промишлени стоки,
оказионна и комисионна търговия, търговско
представителство и посредничество, вътрешен и
международен туризъм, хотелиерски, ресторантьорски, информационни, програмни и рекламни
услуги, импресарска дейност, транспортни услуги,
спедиционна и складова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, рент-а-кар, организиране на курсове за
обучение и квалификация по конна езда, всякаква
друга дейност, незабранена изрично от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Димитър Павлов
Василев, който го управлява и представлява.
698
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2761 от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1581/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кели“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Дуранкулак, ул.
Петнадесета 21, и с предмет на дейност: 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, всякакви сделки със специална продукция
(след получаване на лиценз), хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаването им под
наем, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Набил Давид
Бутрос, който го управлява и представлява.
699
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2810 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1604/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бернар“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 12, вх. Б, ап. 10, и с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, 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, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, разкриване на заведения за обществено
хранене и търговия, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход, производство и услуги в областта на хранително-вкусовата промишленост и общественото
хранене, всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Жасмина Емилова
Хаджиева, която го управлява и представлява.
700
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2750 от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1573/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Янтра“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Шабла, ул.
Янтра 4, и с предмет на дейност: хотелиерство
и ресторантьорство, търговия с промишлени и
хранителни стоки, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, внос
и износ на стоки и услуги, транспортни услуги,
спедиционна дейност, комисионна дейност, друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Росен Георгиев Анещев, който
го управлява и представлява.
701
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 867/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дукат
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Петър Ников 7, с предмет
на дейност: 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,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Раде Александров.
728
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 866/2007 вписа дружество
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с ограничена отговорност „Гален 7“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Кирил Цонев 7, с предмет на дейност: продажба
на лекарствени продукти без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти, както и добавки
към храненето, козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от министъра
на здравеопазването, стоки, имащи значение за
здравето на населението – дрогерия, търговска
дейност с всякакви промишлени и хранителни
стоки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Славчо Иванов Хлебаров
и Александър Мартинов Иванов и се управлява
и представлява от Димитър Симеонов Стоянов.
729
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 892/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тис
имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, кв. Запад, бл. 89, вх. А, ет. 5,
ап. 12, с предмет на дейност: 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, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, външнотърговска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Таня Христова Миразчийска.
730
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 894/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нова зора“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Венелин 51, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всички други дейности, разрешени със
закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Виолета
Василева Гиздова.
731
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 882/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Данси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ж.к. Бистрица 2, вх. Б, ет. 8,
ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякакви други дейности,
разрешени със закон и съгласно изискванията на
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законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Надка Стойнева Тодорова.
732
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 884/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Никола – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Антим I № 5, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
спедиторска дейност в страната и в чужбина,
превоз на въглища и товари, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
превод и легализация на документи, счетоводна
дейност и услуги, търговия със софтуер и хардуер,
компютри, компютърни конфигурации и аксесоари за тях, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
таксиметрови услуги, строителство и строителна дейност, проектантска дейност в областта на
строителството, млекопроизводство и млекопреработване, транспортна дейност в страната и в
чужбина, международен транспорт, търговия с
автомобили и авточасти – нови и втора употреба,
търговия с въглища и брикети за населението,
дърводобив и търговия с дървен материал и изделия от дърво, автосервизна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Стойчо Николов Цегриловски.
733
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 891/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Криейтфарма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Николаевска, бл. 46, вх. А, ет. 4, с
предмет на дейност: изготвяне на технологична,
химична и медицинска документация с цел регистрация на лекарствени средства и препарати,
разработка, внедряване и производство на лабораторни партиди с цел извършване на сравнителна
биоаналитичност на лекарствени препарати, внос
на лекарствени субстанции и помощни средства
за лабораторни изпитвания, доставка на лабораторно оборудване с оглед осигуряване на посочените дейности, търговия на едро с лекарствени
средства и препарати, регистриране, внос, износ,
производство, дистрибуция и търговия с хранителни добавки и козметика, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Богомилов Костов.
734
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 883/2007 вписа дружество
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с ограничена отговорност „Директ солюшънс
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сапарева баня, ул. Рила 9, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия с автомобили и
авточасти – нови и втора употреба, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, спедиторска дейност в страната и в чужбина, превоз на въглища и товари,
строителство и строителна дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, международен
транспорт, таксиметрови услуги, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна дейност, сделки с интелектуална собственост, превод
и легализация на документи, счетоводна дейност
и услуги, издателска или печатарска дейност,
търговия с въглища и брикети за населението,
автосервизна дейност, проектантско-внедрителска дейност на екологични проекти и всякакви
дейности, свързани с екологията, технологична,
производствена, ремонтна и сервизна дейност и
услуги с промишлено и битово предназначение в
областта на електротехниката, машиностроенето,
уредостроенето, търговия със софтуер и хардуер,
компютри, компютърни конфигурации и аксесоари за тях, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Роберт Албертус Мариа
Аалдеринг и Вилемина Мариа Роутенхаттър Аалдеринг и се управлява и представлява от Роберт
Албертус Мариа Аалдеринг.
735
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 881/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Милен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Веса Паспалеева 2, с предмет на
дейност: 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, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Милен Асенов Николов.
736
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 799/2007 вписа промяна
за „Сийграмс“ – ООД, Кюстендил: вписва прехвърляне на предприятието на едноличен търговец
Светослав Илиев Илиев с фирма „Светослав
Илиев – Сийграмс“, Кюстендил (ф.д. № 278/98
по описа на КОС), като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Сийграмс“ – ООД, Кюстендил.
737
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 498/2006 вписа промени
за „Евротранс – Петерс“ – ЕООД, с. Яхиново:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Петър Ивайлов Шаламанов; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Станислав Ивайлов Шаламанов, който ще
управлява и представлява дружеството.
738
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 306/97 вписа промени
за „Деси билд“ – ЕООД, Дупница: вписва Крум
Ангелов Паунов като съдружник в дружеството; променя фирмата на „Деси билд“ – ООД;
дружеството ще продължи да се управлява и
представлява от управителя Иван Панчов Начев.
739
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.IХ.2007 г. по ф.д. № 705/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пепи – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Райна Княгиня 27, с
предмет на дейност: 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,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, строителни, импресарски или
други услуги, пътна помощ, транспортна дейност
в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петър Иванов Карапетков.
740
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 832/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Бац“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Места 10, с предмет на дейност: 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, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Тошко Кирилов Бацанов и Маргарита Антонова
Бацанова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
741
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 588/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „Добиком“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана,
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бул. Трети март 35, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и организации,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност, услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на видео- и звукозаписи и услуги,
свързани с тях, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия, бартер и експорт на промишлени стоки,
машини, апарати, съоръжения, технологии, ноухау, проектантска, инженерингова, инвестиционна,
строителна, производствено-експериментална,
информационна, посредническа и рекламна дейност в областта на машиностроенето, селското
стопанство, строителството, туризма, горската и
дървообработващата промишленост, хранителновкусовата промишленост, вътрешна и външна
търговия, организиране и провеждане на търгове,
разпродажби, бизнес срещи, изложби, търговия
с произведения на изкуството и художествените
занаяти, дейности по охрана на физически лица,
обекти и имущество, разработване и експлоатация на обекти, сервизи, пунктове и ателиета,
авторемонтни, строителни, бояджийски и битови
услуги, салони по фризьорство, масажи и маникюр,
ресторантьорство, всички други видове дейности
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Илиян Дилянов Илиев и
Доброслав Дилянов Димитров и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
702
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 598/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Боби – груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Гаганица, област Монтана, ул.
Главна 112, и с предмет на дейност: производство
и продажба на селскостопанска продукция, производство и продажба на вино и спиртни напитки,
месо и месни продукти, експорт и реекспорт,
търговия с метали и метални изделия, търговия
със захарни изделия, ядки, кафе, сандвичи и други
хранителни стоки в собствени и наети обекти,
автомобилен транспорт в страната и в чужбина,
дървообработване и направа на изделия от дърво,
консултантски услуги, организация и обучение на
кадри, строителство и ремонт на сгради и други
съоръжения, откриване на складове за строителни
материали, хотелиерска и туристическа дейност в
страната и в чужбина, сарашка дейност, търговия
с петрол и петролни продукти, спедиторска и
лизингова дейност, покупка и продажба на ценни книжа. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Борисов Първолов.
703
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 600/2007 регистрира
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теди – 85“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Медковец, област Монтана, ул. Георги
Димитров 19, и с предмет на дейност: 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, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, селскостопанска дейност и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Евгени Евгениев Антонов.
704
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 601/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ауто – газ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Монтана, ул. Неофит Бозвели 41, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, ремонт на автомобили,
монтаж на газови уредби и сервизни, таксиметрова,
комисионна, спедиционна, складова (на едро и
дребно) дейност, лизингова дейност, хотелиерска,
туристическа, ресторантьорство, фризьорство,
рекламна, информационна, всякакъв вид услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупко-продажба и производство на селскостопанска продукция, всякаква
друга дейност, незабранена със закон в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветан
Илиев Костов.
705
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 466/2006 вписа промени за
„Дарка“ – ЕООД: вписва прехвърляне на дялове,
както следва: Ивайло Андреев Найденов прехвърля 100 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 50 лв. на Теменужка Найденова
Стефанова; заличава като едноличен собственик,
управляващ и представляващ дружеството Ивайло Андреев Найденов; вписва новия едноличен
собственик, управляващ и представляващ дружеството Теменужка Найденова Стефанова; вписва
промяна в седалището и адреса на управление от
Монтана, ул. Здравец 10, на с. Мърчево; допуска
прилагане на нов учредителен акт.
706
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 812/99 вписа промени за
„Стоматологичен център № 1 Монтана“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието на дружеството от „Стоматологичен център № 1 Монтана“ – ЕООД, на „Център по дентална медицина“ – ЕООД; заличава досегашния предмет
на дейност; вписва нов предмет на дейност:
специализирана дентална извънболнична помощ.
707
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Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 658/2003 вписа промени
за „Стенли – 03“ – ЕООД, Лом: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв.
на 70 000 лв. чрез издаване и записване на 650
дяла по 100 лв.; допуска прилагане на нов учредителен акт.
708
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 388/2004 вписа промени
за „Нира – 2004“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
дялове, както следва: Красимир Ангелов Ангелов
прехвърля 50 дяла от капитала на дружеството с
номинална стойност 100 лв. на Албена Николова
Ангелова; заличава като едноличен собственик,
управляващ и представляващ дружеството Красимир Ангелов Ангелов; вписва новия едноличен
собственик, управляващ и представляващ дружеството Албена Николова Ангелова; допуска
прилагане на нов учредителен акт.
709
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 573/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мончовци 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Монтана, ж.к. Младост, бл. 33,
ет. 5, ап. 24, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, производство и търговия с облекла и тъкани, производство и търговия със селскостопански продукти,
дейност на земеделски производител, търговия
с нефтопродукти, комисионна и лизингова дейност, дейност на търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност,
предоставяне на всякакъв вид услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строителство и търговия със
строителни материали, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Райко Тодоров Георгиев.
710
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 589/2007 регистрира
дружество с ограничена отговорност „Дарко
комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Иван Аврамов 12, ап. 1, и с
предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени и непромишлени, вкл. хранителни
стоки на едро и дребно в страната и в чужбина,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, производство, изкупуване,
преработка и търговия със селскостопанска
продукция, транспортна дейност, комисионна
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, автотранспортни, сервизни, строителни, ремонтни,
монтажни, монтьорски услуги, всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
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управлява и представлява от съдружниците Добринка Найденова Драганова и Дарин Димитров
Драганов заедно и поотделно.
711
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 595/2007 регистрира
дружество с ограничена отговорност „Биоланд
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, пл. Жеравица 1, офис 229, и с
предмет на дейност: производство, преработка
и търговия със стоки от всякакъв вид, незабранени със закон, консултантска дейност, сделки
на управление и на разпореждане с недвижими
имоти, строителство, търговско представителство
и посредничество, вътрешен и международен
транспорт, комисионни, спедиторски и други
сделки, търговия на едро и дребно, внос и износ
на всякакви стоки, позволени със закон, вътрешен и международен туризъм, производство и
търговия със селскостопанска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Любомир Ангелов Петров,
Мартин Айх и Маркус Ленхард, управлява се от
съдружниците и се представлява от управителя
Любомир Ангелов Петров.
712
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 584/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мездрички“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Гаврил Геново, област Монтана,
ул. Осемнадесета 12Б, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка на ценни книжа с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и организации,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност, услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на видео- и звукозаписи и услуги,
свързани с тях, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия, бартер и експорт на промишлени стоки,
машини, апарати, съоръжения, технологии, ноухау, проектантска, инженерингова, инвестиционна, строителна, производствено-експериментална,
информационна, посредническа и рекламна дейност в областта на машиностроенето, селското
стопанство, строителството, туризма, горската и
дървообработващата промишленост, хранителновкусовата промишленост, вътрешна и външна
търговия, организиране и провеждане на търгове,
разпродажби, бизнес срещи, изложби, търговия
с произведения на изкуството и художествените
занаяти, дейност по охрана на физически лица,
обекти и имущество, разработване и експлоатация на обекти, сервизи, пунктове и ателиета,
авторемонтни, строителни, бояджийски и битови
услуги, салони по фризьорство, масажи и маникюр, ресторантьорство, както и осъществяване
на всички други видове дейности в страната и в
чужбина, незабранени със закон. Дружеството е
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с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Иванов Димитров.
713
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 613/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивета – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Монтана, ж.к. Пъстрина, бл. 4, вх. А,
ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: търговия със
специализирани храни, напитки, спортни стоки
(внос и износ), фитнес център (услуги), спортни
игри, търговия с хранителни и нехранителни промишлени стоки, леки автомобили (внос и износ),
експлоатация на забавни и развлекателни игри,
вътрешна търговия (на едро и дребно, на консигнация, оказионна, заложна) и външна търговия
(внос, износ, бартерни сделки), комисионна, лизингова дейност, дистрибуторство и други услуги,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Венцислав Василев Тошков.
714
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 591/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ериауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Монтана, ул. Трети март 186, и с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
авточасти и автооборудване, автосервизна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
производство и търговия със селскостопански
продукти, дейност на земеделски производител,
комисионна и лизингова дейност, дейност на
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна и програмна
дейност, предоставяне на всякакъв вид услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със собственик Валентина Каменова Антонова и се управлява и представлява от
собственика Валентина Каменова Антонова и от
управителя Александър Василев Вакарелийски
заедно и поотделно.
715
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 609/2007 регистрира
дружество с ограничена отговорност „Ню билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Йордан Цеков 19, бл. Уно, и с предмет на дейност: строителство, покупка, ремонт,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, валутни сделки, комисионни, спедиционни
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и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, вносно-износна дейност,
всички видове дейности и услуги, незабранени със
закон в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от съдружниците Мариан
Иванов Римпев и Иво Димитров Гигов заедно
и поотделно.
716
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 608/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Автоекспорт – 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Берковица, ул. Парчевич 7,
и с предмет на дейност: транспортна дейност,
търговско представителство и посредничество,
интелектуална дейност, търговия с промишлени
стоки и стоки за бита, търговия с хранителни
стоки, кафе, цигари, алкохолни и безалкохолни
напитки, търговия с недвижими имоти, търговия
със селскостопански продукти, зърно, складова
дейност и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Добромир
Чавдаров Йоцов.
717
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 519/2005 вписа промени за
„Мебел стил – КМЦ“ – ООД: вписва прехвърляне
на дялове, както следва: Цветан Радков Иванов
прехвърля 8 дяла от капитала на дружеството с
номинална стойност 100 лв. всеки един на Димитър Любенов Димитров, Цветан Радков Иванов
прехвърля 9 дяла от капитала на дружеството
с номинална стойност 100 лв. всеки един на
Красимир Христофоров Милов; заличава като
съдружник и управител на дружеството Цветан
Радков Иванов; вписва като управител на дружеството Красимир Христофоров Милов; вписва
промяна на адреса на управление от ул. Антон
Страшимиров 2 на Промишлена зона; допуска
прилагане на нов дружествен договор.
718
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 494/2006 вписа промени
за „Дентист д-р Цолова“ – ЕООД, Монтана: заличава досегашния предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: дентални услуги със
собствени и на клиента материали и всички
други здравни дейности, незабранени от Закона
за лечебните заведения.
719
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. 101/2004 вписа промени
за „Д-р Галин Евгениев 2004“ – ЕООД: заличава досегашния предмет на дейност; вписва нов
предмет на дейност: дентални услуги и дейности,
свързани с тяхното осъществяване, незабранени
от Закона за лечебните заведения.
720
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 525/99 вписа промяна за
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„Дезинфекционна станция“ – ЕООД, Монтана:
вписва промяна във вида на едноличния собственик на капитала на дружеството от „Дезинфекционна служба“ – ООД, на „Дезинфекционна
служба“ – ЕООД (съгласно решение на МОС от
18.ХI.2005 г. по ф.д. № 817/2000).
721
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 11/2003 вписа промени за
„Доктор Йосифов“ – ЕООД, Монтана: заличава
досегашния предмет на дейност; вписва нов
предмет на дейност: амбулатория за първична
дентална помощ, вкл. и търговия с дентални
материали и санитария, незабранени от Закона
за лечебните заведения.
722
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 458/97 вписа заличаване
на „Монтана вининвест“ – АД, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Индустриална 4.
723
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 335/97 вписа заличаване
на „Монтанезиум“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Монтана, ул. Княз Александър
Батенберг 26, ет. 1.
724
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 202/2004 вписа промени за
„Фин – груп“ – ООД: заличава като управител на
дружеството Румен Крумов Радевски; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Детелина Кирилова Радевска.
725
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
23.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 534/95 на годишния финансов
отчет за 2006 г. на „Кастел“ – АД, Берковица.
726
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 615/2003 вписа промени за
„Агроинвест 2003“ – ООД: вписва прехвърляне
на дялове – Явор Борисов Дамянов прехвърля 24
дяла от капитала на дружеството с номинална
стойност 100 лв. всеки един на Петя Руменова
Александрова; вписва като нов съдружник в дружеството Петя Руменова Александрова; заличава
като управител на дружеството Явор Борисов
Дамянов; вписва като управител на дружеството
Петя Руменова Александрова; допуска прилагане
на нов дружествен договор.
727
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2573 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1294/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес софтуер“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Огняново,
ул. Захари Стоянов 14, с предмет на дейност: продажба, внедряване и поддръжка на компютърен
софтуер, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или об-
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работен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество,
комисионна, складова, лизингова, спедиционна
дейност, информационни, рекламни, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност,
както и друга дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стоян Атанасов Георгиев.
1195
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2576 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1295/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кей енд Ди“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Баня, област Пазарджик,
ул. Съби Гочев 19, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, ремонт на битова техника,
производство на разрешени стоки с цел продажба,
търговско представителтво и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, сделки по предоставяне на услуги – превозни, хотелиерски, рекламни (без книгопечат),
информационни и импресарски, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, други дейности (след получаване на
съответен лиценз), незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Костадин Иванов Караиванов и Дмитрий Луков
Арбалиев и се представлява и управлява от управителя Костадин Иванов Караиванов.
1196
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2578 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 982/2004 вписа в
търговския регистър промяна за „Афитор“ – ООД,
Панагюрище: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Възраждане“, ул.
Позитано 22, ет. 3.
1197
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2571 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1276/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Зап Трейд“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Пещера, ул. Стефан
Кънчев 57, с предмет на дейност: покупка на
всякакви стоки с цел препродажбата им в първоначален или обработен вид, строителство и
обзавеждане на недвижими имоти, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, дърводобив и
дървопреработка, търговско представителство и
посредничество, външна и вътрешна търговия,
туристически и рекламни услуги, както и други
търговски сделки, незабранени със закон, с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници
Пенка Димова Савова, Зехра Мустафа Алиш и
Атанаска Атанасова Рядкова и се представлява и
управлява от управителите Зехра Мустафа Алиш и
Атанаска Атанасова Рядкова заедно и поотделно.
1198
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2570 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 185/95 вписа в
търговския регистър промяна за „КТВ и Телека-
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бел“ – ООД, Пазарджик: заличава съдружниците
„Баждаров“ – ООД, и „Телекабел“ – АД, поради
прехвърляне на дружествените дялове; променя
дружеството на еднолично дружество с ограничена отговорност „КТВ и Телекабел“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала „Кейбъл
Адвайзърс“ – ЕАД, София; заличава досегашните
управители Тони Димитров Баждаров и Ангел
Чавдаров Василев; вписва като управител Антон
Атанасов Цонков, който ще представлява и управлява дружеството.
1199
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2555 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1262/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бии Грийн“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Виноградец,
област Пазарджик, ул. Единадесета 18, с предмет
на дейност: производство на земеделска продукция, реализация – внос-износ на промишлени,
хранителни и селскостопански стоки, хотелиерска и туристическа дейност, покупко-продажба
и отдаване под наем на движими и недвижими
вещи, консултантска дейност, телекомуникационни
услуги и оборудване, вкл. пълен достъп до всички
интернет услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складова
дейност, търговско представителство и посредничество, изкупуване и продажба на селскостопански
произведения, месо, месни произведения, мляко и
млечни произведения, гъби и цветя, монтьорски
услуги, услуги със селскостопанска техника, заведения за обществено хранене, търговия на едро и
дребно с цигари и алкохолни напитки, търговия с
хранителни стоки, външноикономическа дейност
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, при спазване на всички приложими
разрешителни или лицензионни режими, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Рафик Елиас Зард Абу Жауд.
1200
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2566 от 6.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1256/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „К. К. Кироф“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Пещера, ул. Петър Горанов
4, с предмет на дейност: транспорт на товари и
пътници в страната и в чужбина, таксиметрова,
спедиторска и посредническа дейности, сервизна
и ремонтна дейност на всякакви автомобили,
маркетинг и търговия с всякакви стоки в страната
и в чужбина, отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически услуги, производство, преработка и търговия – вътрешна и
външна, със селскостопанска продукция и услуги,
ремонтни и строителни услуги и всякакви други
стопански дейности, незабранени със закон, и с
капитал 20 000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала Крум Кирилов Киров.
1201
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1

102. – ПОК Съгласие – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Хил. лв.

1

Пояснение

2009

2008

2007

2

3

4

5

Активи
Нетекущи активи
Нематериални
активи

5

-

28

101

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

6

407

443

487

Инвестиционни имоти

7

3 300

3 300

3 164

Финансови активи

9

10 008

4 035

3 271

Предплатени
суми

10

784

1 665

2 336

Отсрочени данъчни активи

11

14

10

14 513

2

4

5

Нетекущи пасиви
Задължения по
финансов лизинг

8.1

44

94

113

Дългосрочни
задължения
към свързани
лица

30

-

-

400

Отсрочени данъчни пасиви

11

32

39

37

76

133

550

Общо нетекущи пасиви
Текущи пасиви
19

82

-

-

Пенсионни и
други задължения към персонала

20.2

186

165

122

Задължения по
финансов лизинг

8.1

35

44

34

8

Търговски задължения

21

392

273

201

9 481

9 367

30

-

-

839

4

-

-

Краткосрочни
задължения
към свързани
лица
Данъчни задължения

22

10

5

-

23

1

20

71

Текущи активи
Краткосрочни
финансови активи

3

Пасиви

Провизии

Общо нетекущи активи

БРОЙ 41

Търговски вземания

12

558

161

194

Други задължения

Вземания от
свързани лица

30

322

207

209

Текущи пасиви

706

507

1 267

1

-

-

Общо пасиви

782

640

1 817

Данъчни вземания
Други вземания

13

18

12

21

Пари и парични еквиваленти

15

1 552

1 329

1 865

2 455

1 709

2 289

Текущи активи
Общо активи

16 968

Общо собствен
капитал и пасиви

16 968

11 190 11 656

Отчет за всеобхватния доход (представен в
единен отчет)
Хил. лв.
Пояснение

11 190 11 656

2009

2008

Собствен капитал

1

2

3

4

Акционерен
капитал

Приходи от пенсионноосиг у рителна
дейност

23

7 674

6 705

А дминист рат ивни
разходи

25

(6 011)

(4 974)

Резултат от пенсионноосиг у рителна
дейност

1 663

1 731

Промяна на пенсионни резерви, нетно

(2 561)

148

16.1

10 500

7 000

7 000

Други резерви

173

87

45

Неразпределена печалба/(натрупана загуба)

(7)

509

(306)

Общо собствен
капитал

10 666

7 596

6 739

5 520

2 954

3 100

Пенсионни резерви

17

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

Печалби/(загуби) от
финансови активи,
отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно

26

Резултат от инвестиционни имоти

7

(25)

116

Дру г и фи на нс ови
приходи/(разходи),
нетно

27

31

12

(439)

Разходи за данъци,
нетно

4
453

Печалба от дейността за периода преди
данъци

Доход на акция
29

1

(1 148)

(8 131) (1 221)

Нетен паричен поток
от инвестиционна
дейност

(5 867) (2 967)

Финансова дейност

Постъпления от емитиране на акции

3 500

9

(2)

Нетен паричен поток
от финансова дейност

3 447

(57)

(430)

857

223

(536)

лв.

лв.

(0.51)

1.22

1 329

1 865

Пояснение

2009

2008

2

3

4

7 590

6 711

(29)

(49)

-

6

Постъпления от търговски контрагенти
Плащания към доставчици

(2 326) (2 108)

Плащания към персонал и осигурителни институции

(2 423) (2 068)

Плащания за данъци

(169)

(4)

Паричен поток от
оперативна дейност

2 643

2 488

Придобиване на материални активи

(87)

(38)

Придобиване на финансови активи

-

Инвестиционна дейност

Постъпления от продажба на финансови
активи

4

Други парични потоци от инвестиционна
дейност

Нетно увеличение/
(намаление) на парични средства
Парични средства в
началото на периода

(5 563)

1 988

3 627

Получени лихви

363

207

Получени дивиденти

-

21

(57)

Парични средства в
15
1 552 1 329
края на периода
Отчет за промените в собствения капитал
Хил. лв

Оперативна дейност

Плащания към пенсионни фондове

3

859

Хил. лв

Парични постъпления от пенсионни
фондове

2

(53)

Отчет за паричните потоци

1

С Т Р. 1 2 3

Плащания по финансов лизинг

28

Нетен резултат за
периода

ВЕСТНИК

1

Акционерен
капитал

Други
резерви

НеразОбщо
предесобстлена
вен капечалба/ питал
(непокрита
загуба)

2

3

4

5

Салдо към
1 януари
2009 г.

7 000

87

509

7 596

Преизчислено салдо
към 1 януари 2009 г.

7 000

87

509

7 596

Емисия на
собствен
капитал

3 500

-

-

3 500

Сделки със
собствениците

3 500

-

-

3 500

Загуба за
годината

-

-

(430)

(430)

Заделяне
на законов
резерв

-

86

(86)

-

Общо всеобхватен
доход за
годината

-

86

(516)

(430)

Салдо към
31 декември 2009 г.

10 500

173

(7)

10 666

С Т Р.

124
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

Салдо към
1 януари
2008 г.

7 000

45

(306)

6 739

Преизчислено салдо
към 1 януари 2008 г.

7 000

45

(306)

6 739

-

42

(42)

-

Печалба за
годината
Общо всеобхватен
доход за
годината

-

Салдо към
31 декември 2008 г.

7 000

102а. – ППФ Съгласие, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност
за доходи
Хил. лв.
Пояс- 2009
2008
2007
нение

42

Инвестиции

6

72 112

59 678

75 802

Инвестиционни имоти

7

3 287

3 287

2 589

857

857

Парични средства

8

2 257

371

56

815

857

Текущи вземания

9

2 328

2 251

809

79 984

65 587

79 256

2

2

2

64

57

64

2 680

-

2 362

2 746

59

2 428

77 238

65 528

76 828

Общо активи
Пасиви
87

509

7 596

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

Резерв
минимална
доходност
УПФ

Салдо към
1 януари
2008 г.

1 190

1 910

Изменение на
пенсионноосигурителните
резерви

(400)

Салдо към
31 декември 2008 г.

790

2 150

2

12

2 954

Изменение на
пенсионноосигурителните
резерви

310

2 250

5

1

2 566

Салдо към
31 декември 2009 г.

1 100

4422

БРОЙ 41

Активи

Заделяне
на законов
резерв

Изготвил:
Т. Петрова

ВЕСТНИК

240

ПоПоОбщо
жизжиз- пенсинен
нен
оннопенси- пенси- осигуонен
онен рителрезерв резерв ни реУПФ
ДПФ зерви
-

2

-

12

3 100

(146)

Текущи задължения към осигурени лица
Задължения
към свързани
лица

14.2

Други текущи
задължения

10

Нетни активи
в наличност за
доходи

11

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

2009

2 008

1

2

3

4

Печалба/(заг уба) за
финансови активи и
пасиви, отчитани по
справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно

12

5 315 (19 929)

Резултат от инвестиционни имоти

7

Резултат от инвестиране на средствата на
фонда

4 400

7

13

5 520

Главен изп. директор:
М. Марков
Изп. директор:
Ив. Данева

(21)

248

5 294 (19 681)

Вноски за осигурени
лица

12 772

13 614

Постъпили суми за
осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

1 060

1 859

13 832

15 473

Общо увеличения,
свързани с осигурителни вноски

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

4

(3 498)

(2 849)

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

(2 536)

(2 830)

Удръжки и такси за
ПОК

(16)

(3)

(1 366)

(1 410)

Общо намаления

(7 416)

(7 092)

Увеличение/(намаление), нетно

11 710 (11 300)

Нетни активи в наличност в началото
на периода

65 528

76 828

77 238

65 528

Нетни активи в наличност в края на
периода

13

11

Отчет за паричните потоци

1

Хил. лв.

Пояснение

2009

2008

2

3

4

Оперативна дейност
12 772

13 614

Плащания, свързани
с осигурени лица

(3 514)

(2 852)

Платени такси на ПОК

(1 359)

(1 417)

Постъпления от други
пенсионни фондове

98

353

Плащания към други
пенсионни фондове

(1 574)

(1 323)

Нетен паричен поток
от оперативна дейност

2

3

4

Плащания, свързани с
инвестиционни имоти

(21)

(793)

Постъпления, свързани с инвестиционни
имоти

250

899

Нетен паричен поток
от инвестиционна дейност

(317)

(2 964)

Нетно увеличение на
парични средства

6 106

5 412

Парични средства в
началото на периода

15 353

9 941

21 459

15 353

Парични средства в
края на периода
Изготвил:
Т. Петрова

8

Главен изп. директор:
М. Марков
Изп. директор:
Ив. Данева

4423
102б. – УПФ Съгласие, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност
за доходи
Хил. лв.
Пояснение

2009

2008

2007

Активи

Постъпления, свързани с осигурени лица

Дру г и пари ч н и по тоци от оперативна
дейност, нетно

С Т Р. 1 2 5

1

Изплатени су ми по
осиг у ри телни договори

Прехвърлени суми
към държавния бюджет

ВЕСТНИК

-

1

6 423

8 376

Финансови
активи, отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата
или загубата

6

Инвестиционни имоти

7

3 969

3 969

3 729

Пари и парични еквиваленти

8

508

3 223

114

Други текущи
вземания

9

8 570

7 251

2 730

Общо активи

245 974 155 039 143 587

259 021 169 482 150 160

Пасиви

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти

4 126

Придобиване на инвестиции

(27 019) (23 867)

Постъпления от сделк и с ч у ж дес т ра н на
валута

18

Плащания по сделки с
чуждестранна валута

(21)

Постъпления от продажба на инвестиции

22 350

3 090

8

Текущи задължения
към осигурени лица
Задъл жени я
към свързани
лица

1.14.2

Други текущи
задължения

10

Нетни активи
в наличност за
доходи

11

(3)
17 702

1

1

1

212

148

124

3 186

-

-

3 399

149

125

255 622 169 333 150 035

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

Отчет за промени в размера на нетните
активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Пояс2009
2008
нение
Нетна печалба/(за12
19 198 (43 583)
губа) за финансови
активи, отчитани по
сп ра вед л и ва с т ойност в печалбата или
загубата, нетно
Пром яна в спра7
(28)
428
ведливата стойност
на и н вес т и ц ион н и
имоти
Резултат от инвести19 170 (43 155)
ране на средствата
на фонда
Вноски за осигурени
75 694
66 808
лица
Постъпили суми
4 937
5 505
за осигурени лица,
прехвърлени от
други пенсионни
фондове
Общо у вели чени я,
80 631
72 313
свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по
(116)
(97)
осигурителни договори
Прехвърлени сред(4)
(2)
ства към пенсионен
резерв
Преведени суми на
(7 271)
(4 641)
лица, преминали
в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси за
(6 121)
(5 120)
ПОК
Общо намаления
(13 512)
(9 860)
Увеличение, нетно
11.1
86 289
19 298
Нетни активи в на11
169 333 150 035
личност в началото
на периода
Нетни активи в на11
255 622 169 333
личност в края на
периода
Отчет за паричните потоци

1
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени
лица
Плащания, свързани
с осигурени лица
П лат ен и та кси на
ПОК

Пояснение
2

Хил. лв.

2009

2008

3

4

75 694

66 808

(116)

(96)

(6 057)

(5 096)

ВЕСТНИК
1
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове
Нетен паричен поток от операт ивна
дейност
Инвестиционна дейност
Пол у чени ли х ви и
дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от продажба на инвестиции
Плащания, свързани с инвестиционни
имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток
о т и н в е с т и ц ион н а
дейност
Печалба/(загуба) от
валу тна преоценка
на парични средства
Не т н а п р о м я н а в
пари и парични еквиваленти
Парични средства в
началото на периода
Парични средства в
края на периода
Изготвил:
Т. Петрова

БРОЙ 41
2

8

3

4
(4)

(2)

1 212

2 391

(3 546)

(1 527)

67 183

62 478

10 523

7 209

(119 123)

(142 418)

60 016

101 769

(1 231)

5 605

-

(7 139)

(49 815)

(34 974)

(5)

5

17 363

27 509

43 962

16 453

61 325

43 962

Главен изп. директор:
М. Марков
Изп. директор:
Ив. Данева

4424
102в. – ДПФ Съгласие, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност
за доходи
Хил. лв.
Поясне- 2009
2008
2007
ние
1
2
3
4
5
Активи
Финансови
6
18 131 16 729 23 052
активи, отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата
или загубата
Инвестицион7
1 578
1 908 1 388
ни имоти

БРОЙ 41
1
Пари и парични еквиваленти
Вземания
от свързани
лица
Други текущи
вземания
Общо активи
Пасиви
Текущи задължения
към осигурени лица
Задължения
към свързани
лица
Други текущи
задължения
Нетни активи
в наличност
за доходи

ДЪРЖАВЕН
2
8
1.14.2
9

3
518

4
407

5
120

-

-

39

74

-

1 770

20 301

ВЕСТНИК
1
Увеличение/(намаление), нетно
Нетни активи в наличност в началото
на периода
Нетни активи в наличност в края на
периода

19 044 26 369

2

1

3

1.14.2

46

2

21

10

4

865

208

11

52
20 249

868
232
18 176 26 137

Отчет за промени в размера на нетните
активи в наличност за доходи
Хил. лв.
Поясне- 2009
2008
ние
1
2
3
4
Не т н а печ а л ба/(з а12
1 204 (7 030)
г у ба) за фи на нсови
активи, отчитани по
справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно
Промяна в спра7
(13)
164
ведливата стойност
на инвестиционни
имоти
Резултат от инвести1 191 (6 866)
ране на средствата на
фонда
Вноски за осигурени
3 427
4 918
лица
Пост ъпили су ми за
63
353
осигурени лица, пре
хвърлени от други пенсионни фондове
Общо у величени я,
3 490
5 271
свързани с осигурителни вноски
Изп латени су ми по
(2 315) (5 196)
оси г у ри т ел н и дог о вори
Преведен и су м и на
(52)
(789)
л и ца , п р ем и на л и в
други пенсионни фондове
Преведени средства
(54)
(206)
на държавния бюджет
Удръжки и такси за
(187)
(175)
пенсионноосигурителната компания
Общо намаления
(2 608) (6 366)

С Т Р. 1 2 7
2
11.1

3
2 073

4
(7 961)

11

18 176

26 137

11

20 249

18 176

Отчет за паричните потоци
Пояснение
Оперативна дейност
Постъпления, свързани
с осигурени лица
Плащания, свързани с
осигурени лица
Плащания към пенсионери
Платени такси на ПОК
Възстановени такси от
ПОК
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове
Други парични потоци
от оперативна дейност,
нетно
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Пост ъплени я от продажба на инвестиции
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Нетна промяна в пари
и парични еквиваленти
Парични средства в началото на периода
Печалба от валутна
преоценка на парични
средства
Парични средства в края
на периода
Изготвил:
Т. Петрова
4425

8

Хил. лв.

2009

2008

3 427

4 918

(2 234)

(5 113)

(80)

(85)

(164)
21

(194)
39

63

353
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ДЪРЖАВЕН

28. – Управителният съвет на Асоциацията на
българските застрахователи, София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 14.VII.2010 г. в 10 ч.
в София, хотел „Рила“, зала „Адакта“, ет. 3, ул.
Цар Калоян 6, при следния дневен ред и проекти
за решения: 1. отчет за дейността на управителния съвет за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на управителния
съвет за 2009 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на контролния съвет за 2009 г.; 3.
освообждаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2009 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през
2009 г.; 4. приемане основни насоки, годишна
програма за дейността и бюджет на сдружението;
проект за решение – ОС приема основни насоки,
годишна програма за дейността и бюджет на
сдружението; 5. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение
на членовете в офиса на сдружението – София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 1, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на общото събрание. Поканват се
всички членове да вземат участие в общото събрание, като се представляват от законните си
представители или писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4443
17. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба
на 15.VІІ.2010 г. в 17 ч. в зала „Армеец“ на хотелски комплекс „Българска армия“, бул. Асен
Йорданов 1, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на управителния съвет на Шахматен
клуб „ЦСКА“; 2. разни. Поканват се за участие
всички членове на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на клуба.
4442
21. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Балкански университет за дистанционно обучение“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
15.VІІ.2010 г. в 16 ч. в учебната база в София, кв.
Бухово, ул. Мина Бухово 103, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БУДО за изминалия
период; 2. промени в състава на сдружението; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на
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управителен съвет; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4441
351. – Управителният съвет на сдружение
„Българска отбранителна индустрия“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
свиква по своя инициатива редовно общо събрание на членовете на сдружението на 16.VІІ.2010 г.
в 17 ч. в залата на Института по металознание
„Акад. Ангел Балевски“, София, бул. Шипченски
проход 67, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на управителния съвет; 2.
избор на управителен съвет; 3. приемане на контролни цифри за бюджет на сдружението през
следващия мандат и основни насоки за работата
на управителния съвет; 4. приемане на изменения
на устава на сдружението. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение на членовете на адреса на управление на
сдружението, София, бул. Шипченски проход 67.
4444
11. – Управителният съвет на Асоциацията на
RC моделистите в България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 18.VІІ.2010 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението: София, ж. к. Овча купел 2,
бл. 42, при следния дневен ред: 1. изменение на
устава на сдружението, като в чл. 21 от устава
се предвиди свикване на ОС на членовете чрез
изпращане на поименни покани до всички членове;
2. освобождаване от отговорност на членовете на
УС; 3. освобождаване от длъжност на членовете
на УС и избиране на нови членове.
4370
19. – Управителният съвет на сдружение „Дете
и пространство“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 20.VІІ.2010 г. в 15 ч. в София, бул.
Гоце Делчев, бл. 32, вх. А, ет. 1, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за мандата на УС 2008 г. – 2010 г.; 2. финансов
отчет за същия период; 3. избор на нов УС; 4.
промяна в устава на сдружението; 5. приемане
на нови членове в сдружението; 6. създаване и
закриване на клонове на сдружението; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.
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