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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Ко
мисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8
от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г.,
бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109
от 2007 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от
2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя
запетая и се добавя „Закона срещу пазарните

злоупотреби с финансови инструменти, Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“.
2. Създава се т. 4:
„4. дейността на агенциите за кредитен рейтинг, съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.),
наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Състав на комисията
Чл. 3. Комисията се състои от петима членове:
1. председател;
2. заместник-председател, ръководещ управ
ление „Надзор на инвестиционната дейност“;
3. заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;
4. заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“;
5. член на комисията, подпомагащ политиката є по анализ и оценка на рисковете
на финансовите пазари, усъвършенстване на
надзорната практика и защита интересите на
инвеститорите, застрахованите и осигурените
лица.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Членове на комисията могат да бъдат
само български граждани с висше икономическо или юридическо образование с минимална
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образователно-квалификационна степен „магистър“, които притежават добра професионална
репутация, професионален опит и с трудов и/или
служебен стаж по специалността не по-малко
от 5 години в сферата на правото, икономиката
или финансите през последните 10 години.“
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. не притежават пряко или чрез свързани
лица над 5 на сто от правата на глас в общото
събрание или от капитала на поднадзорно лице.“
3. В ал. 3 думите „Председателят, заместник-председателите и останалите членове“ се
заменят с „Членовете“.
4. В ал. 5 думите „ал. 2, т. 2 – 6“ се заменят
с „ал. 2, т. 2 – 7“.

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Председателят на комисията се избира
от Народното събрание.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Народното събрание избира останалите членове на комисията по предложение на
председателя є.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 5. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мандатът на членовете на комисията е
6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца
и не по-късно от един месец преди изтичането
на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и
след изтичане на техния мандат до встъпване
в длъжност на новите членове.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Останалите членове на комисията
получават основно месечно възнаграждение
в размер 90 на сто от възнаграждението на
председателя на комисията.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ко
мис ията заседава най-малко четири пъти в
месеца.“
2. В ал. 4 думата „четири“ се заменя с „три“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „друг член“ се заменят с
„друг заместник-председател или член“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За изпълнение на правомощията си по
този закон членът на комисията по чл. 3, т. 5
се подпомага от едно или повече структурни
звена на комисията, определени в правилника
на комисията.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 9. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „включително чрез
правила и системи за управление на рисковете
на тези пазари“.
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2. Създава се т. 3:
„3. осигуряване на адекватна и стабилна
инфраструктура на финансовите пазари.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „съобразно целите
по чл. 11“.
2. В т. 2 след думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая
и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел“.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. е компетентен орган от страна на Репуб
лика България по прилагането на Регламент
1060/2009;
6. разработва и прилага правила и системи
за управление на рисковете на финансовите
пазари.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4, 5 и 6 след думите „Закона за
публичното предлагане на ценни книжа“ се
добавя „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел“ и се поставя запетая;
б) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „и
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“;
в) в т. 10 след думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“ и се поставя запетая;
г) създава се нова т. 12:
„12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и
предприема мерките, предвидени в Регламент
1060/2009;“
д) в т. 18 след думите „дейността на финансовите пазари“ се добавя „включително
и с компетентните органи съгласно чл. 4,
параграф 3, буква „з)“ и чл. 5, параграф 7 от
Регламент 1060/2009“ и се създава изречение
второ: „В споразуменията за сътрудничество се
определят обстоятелствата, редът и условията
за взаимно уведомяване и извършването на
съвместни действия.“;
е) в т. 20 накрая се добавя „следваната
надзорна политика и създадената практика по
прилагане на нормативните актове и докладите
за финансова стабилност“;
ж) създава се нова т. 21:
„21. по предложение на члена на комисията
по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и
оценките за рисковете на финансовите пазари;“
з) досегашните т. 21 и 22 стават съответно
т. 22 и 23.
2. В ал. 2 след думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“, след думите „Кодекса за застраховането“
съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и Регламент 1060/2009“.
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При жалби и оплаквания, подадени
срещу решения на комисията или на нейни
органи, докладчик за тяхното проучване може
да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5,
с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3, в
които комисията избира докладчик измежду
заместник-председателите.“
4. В ал. 5, изречение първо накрая се
добавя „включително да изисква и получава
информация и документи по случая от комисията, нейните органи и администрация, други
държавни органи и институции, физически и
юридически лица, както и неправителствени
организации, които имат отношение към финансовите пазари“.
5. В ал. 6 накрая се добавя „а при необходимост – да предприеме действия по промяна
в следваната надзорна политика и създадената
практика по прилагане на нормативните актове
и огласи същите по реда на чл. 9“ и се създава
изречение второ: „Органът на комисията, чието
решение се обжалва, не участва в обсъждането
и гласуването.“
§ 12. В чл. 14, ал. 1 думите „заместникпредседателите на комисията или на нейните
членове“ се заменят с „друг член на комисията“.
§ 13. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 числото „11“ се заменя с „12“.
2. В т. 6 и 7 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и на Регламент 1060/2009“.
3. В т. 15 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел“, а след думите
„пазара на ценни книжа“ се добавя „както и в
Регламент 1060/2009“.
§ 14. Създава се чл. 17а:
„Правомощия на члена на комисията, подпомагащ политиката є по анализ и оценка
на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на пазарната практика и защита
интересите на инвеститорите, застрахованите
и осигурените лица
Чл. 17а. (1) Членът на комисията по чл. 3,
т. 5 подпомага комисията при разработване и
прилагане на правила и системи за управление
на рисковете на финансовите пазари.
(2) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 координирано със съответния заместник-председател
разглежда по ред, определен в правилника на
комисията:
1. жалби, подадени срещу поднадзорни на
комисията лица;
2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на комисията.
(3) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 самостоятелно разглежда жалби и оплаквания,
подадени срещу решения на комисията или на
нейни органи.
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(4) Във връзка с дейността по ал. 2 и 3 отправя предложения и препоръки до комисията
и съответните заместник-председатели относно
следваната надзорна политика и създадената
практика по прилагането на нормативните
актове.“
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“, след думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ съю
зът „и“ се заменя със запетая, а след думите
„Закона за здравното осигуряване“ се добавя
„и Регламент 1060/2009“;
б) в т. 6 след думата „помещения“ се добавя
„и до информационните системи“, след думите
„Закона за публичното предлагане на ценни
книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“, след думите „Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти“ съю
зът „и“ се заменя със запетая, а след думите
„Закона за здравното осигуряване“ се добавя
„и Регламент 1060/2009“;
в) в т. 7 накрая се добавя „като изразяват
становища, които се отразяват в протокола на
заседанието“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За целите на осъществявания надзор,
като разходите са за сметка на поднадзорното
лице, ресорният заместник-председател може
да назначи:
1. външен одитор на поднадзорното лице
съгласно определени от комисията изисквания;
2. външни независими експерти за извършването на оценка на активите на поднадзорното
лице и да изисква от поднадзорното лице да
отрази резултатите от оценката във финансовите отчети.“
3. В ал. 3 в изречение първо думите „или на“
се заменят със запетая, а след думите „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел“ се добавя „или на Регламент 1060/2009“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Във връзка с упражняването на правомощията є по този закон комисията може
да поиска от подуправителя на Българската
народна банка, ръководещ управление „Банков
надзор“:
1. извършването на целеви проверки на
банки и представяне на резултатите от тях при
спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона
за кредитните институции;
2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други финансови институции, които са поднадзорни лица
на комисията и Българската народна банка.“
5. В ал. 8 думите „и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се заменят с „на Дър-
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жавната агенция „Национална сигурност“ и на
други компетентни органи“.
6. Създава се нова ал. 9:
„(9) За осъществяване на надзора на консолидирана основа комисията има право да
изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 всички
необходими документи и информация.“
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 16. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел“, а накрая
се поставя запетая и се добавя „както и на
Регламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него“.
2. В ал. 5, т. 3 след думата „помещения“ се
добавя „и до информационни системи“.
§ 17. В чл. 20, ал. 3 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. упражняват контрол върху поднадзорното лице, или притежават пряко или чрез
свързани лица над 5 на сто от правата на
глас в общото събрание или от капитала на
поднадзорното лице;
3. са членове на управителни или контролни
органи на поднадзорното лице, или са оправомощени да управляват или представляват
поднадзорното лице, без да са членове на
неговите управителни или контролни органи;“.
§ 18. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“ се
поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“.
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „както и“ се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя
„както и за извършване на регистрация на
агенция за кредитен рейтинг съгласно Регламент 1060/2009“.
2. В ал. 2 думите „приложение към закона“
се заменят с „приета от Министерския съвет
по предложение на комисията“.
§ 20. В чл. 29, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. обобщена информация за дейността по
чл. 17а;“.
2. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 6, 7 и 8.
§ 21. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 13:
„13. агенциите за кредитен рейтинг, регис
трирани от комисията съгласно Регламент
1060/2009.“
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Функции и задачи
Чл. 31. (1) Създава се Консултативен съвет
по финансова стабилност като съвещателен
орган, наричан по-нататък „съвета“.
(2) Основната цел на съвета е да съдейства
за по-ефективно сътрудничество за поддържане
на финансовата стабилност чрез обмяна на ин-
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формация и оценка на състоянието и развитието
на финансовата система и финансовите пазари
в страната, потенциалното влияние на външни
и вътрешни фактори върху нея и координиране
на дейността в тази насока.
(3) Съветът има следните задачи:
1. оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява взаимна информираност между членовете
на съвета по отношение на участниците на
пазара, основните събития и тенденции, които
могат да окажат влияние върху националната
финансова система;
2. наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната финансова
система и обсъжда мерки за въздействие в
случай на заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза;
3. координира дейността в съответствие с
правомощията на членовете на съвета в случай
на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари;
4. обсъжда предложения за усъвършенстване
на практиката по прилагане и подобряване на
нормативната уредба на финансовите пазари
и съдейства за усъвършенстване и повишаване
на ефективността на надзора върху участниците
на финансовите пазари.
(4) Съветът може да отправя предложения
и препоръки към членовете си във връзка с
правомощията на представляваните от тях институции по защита и поддържане на финансовата стабилност, предотвратяване и управление
на финансова криза.
(5) В изпълнение на своите правомощия
съветът приема решения. Решенията се приемат единодушно.
(6) Членове на съвета са министърът на
финансите, председателят на комисията и
управителят на Българската народна банка,
като негов председател е министърът на финансите. По покана на съвета на неговите
заседания могат да присъстват и други лица,
чиито функции и задачи имат отношение към
финансовата стабилност.
(7) Заседанията на съвета се ръководят от
министъра на финансите.
(8) Съветът се свиква на редовни заседания от
председателя минимум четири пъти в годината.
Съветът може да бъде свикан и по искане на
който и да е от членовете му, които участват
в заседанието лично. При невъзможност за
участие в заседанието членовете на съвета се
представляват от съответния заместник-министър, подуправител или заместник-председател
на комисията, за което се уведомяват писмено
останалите членове.
(9) Подготовката и организацията на заседанията се извършват от Министерството на финансите. При изпълнение на функциите си съветът
се подпомага от секретар към председателя.
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(10) Съветът приема правилник за дейността
си. За заседанията на съвета се води протокол.
(11) Съветът може да създава работни групи
с експерти на Министерството на финансите,
Българската народна банка и комисията.
(12) Решението за публично оповестяване на
информация във връзка с работата на съвета
се приема с единодушие.
(13) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на
своите правомощия съдействие на съвета и да
му предоставят необходимата информация при
осъществяване на неговите функции.
(14) За улесняване на международното
сътрудничество във връзка с финансовата
стабилност членовете на съвета могат да
сключват споразумения за сътрудничество
с институции, осъществяващи задачи в тази
област в държави – членки на Европейския
съюз, и други държави.“
§ 23. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите, роднините по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително и роднините по сватовство
до трета степен включително;
б) съдружниците;
в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно
дружество;
г) лицата, в чийто управителен или контролен
орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото
лице представлява юридическо лице;
д) дружество и лице, което притежава повече
от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени
с право на глас в дружеството;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от
трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират
трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно
т. 6, 7, 8 и 9.
§ 24. Приложението към чл. 27, ал. 2 се
отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила
на този закон Народното събрание избира нови
членове на комисията. Мандатът на заварените
при влизането в сила на този закон членове
на комисията се прекратява с встъпването в
длъжност на новите членове.
(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират
с мандат:
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1. председателят – за 6 години;
2. заместник-председателят, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност“ – за 5 години;
3. заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ – за 4 години;
4. заместник-председателят, ръководещ
управление „Застрахователен надзор“ – за три
години;
5. членът на комисията по чл. 3, т. 5 – за
три години.
(3) При необходимост по заварените при
влизането в сила на този закон административни производства компетентният орган по
съответното производство може да удължи
произнасянето си с не повече от един месец.
(4) В двумесечен срок от избирането є комисията предлага на Министерския съвет да
приеме тарифата за таксите по чл. 27, ал. 2.
(5) В едномесечен срок от избирането є
комисията утвърждава образците на декларации
по § 27, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 2.
(6) В двумесечен срок от избирането є комисията привежда правилника за устройството
и дейността си в съответствие с този закон.
§ 26. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон министърът на финансите свиква заседание на съвета по финансова
стабилност.
(2) В двумесечен срок от влизането в сила
на този закон съветът по финансова стабилност
приема правилник за дейността си.
§ 27. (1) Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества
са длъжни в тримесечен срок от влизането в
сила на този закон да представят в комисията
списък на лицата до действителен собственик,
които притежават пряко или непряко 5 и над 5
на сто от правата на глас в общото събрание
или от капитала на съответното дружество.
(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която
съдържа изчерпателни данни за действителните
собственици на съответното поднадзорно лице.
Ако е необходимо, заместник-председателят,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, в срок до един месец от
получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или
документи. В искането се определя срок за
отстраняване на непълнотите и предоставянето
на допълнителната информация, който не може
да бъде по-дълъг от един месец.
(3) При неизпълнение на изискванията
по ал. 1 и 2, както и когато представената
информация или документи не позволяват да
се извърши идентификация на действителните
собственици:
1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за
пазарите на финансови инструменти, съответно
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по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа;
2. при неизпълнение на мерките по т. 1
заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, съответно по чл. 210,
ал. 5 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и
2 комисията може да приложи мерките по
чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, съответно по чл. 208,
ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа.
(4) Разпоредбите на ал. 1 – 3 не се прилагат
за публичните дружества по смисъла на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа, освен когато комисията по своя преценка реши
да изиска такава информация за целите на
търговите предлагания по глава единадесета,
раздел II от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа.
(5) Комисията актуализира информацията за
собствеността на поднадзорните лица по ал. 1
в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.
§ 28. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и здравноосигурителните дружества са длъжни в тримесечен
срок от влизането в сила на този закон да
представят в комисията списък на лицата до
действителен собственик, които притежават
пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата
на глас в общото събрание или от капитала на
съответното дружество.
(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която
съдържа изчерпателни данни за действителните
собственици на съответното поднадзорно лице.
Ако е необходимо, заместник-председателят,
ръководещ управление „Застрахователен надзор“, в срок до един месец от получаване на
списъка по ал. 1 може писмено да поиска
допълнителна информация или документи. В
искането се определя срок за отстраняване на
непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде
по-дълъг от един месец.
(3) При неизпълнение на изискванията
по ал. 1 и 2, както и когато представената
информация или документи не позволяват да
се извърши идентификация на действителните
собственици:
1. заместник-председателят може да приложи
мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от Кодекса за
застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1
от Закона за здравното осигуряване;
2. при неизпълнение на мерките по т. 1
заместник-председателят може да приложи
мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за
застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7
от Закона за здравното осигуряване;
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3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2
комисията може да приложи мерките по чл. 36,
ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за
застраховане, съответно по чл. 99б, ал. 1, т. 10
от Закона за здравното осигуряване.
(4) Разпоредбите на ал. 1 – 3 не се прилагат
за взаимозастрахователните кооперации по
смисъла на Кодекса за застраховането.
(5) Комисията актуализира информацията за
собствеността на поднадзорните лица по ал. 1
в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.
§ 29. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в тримесечен
срок от влизането в сила на този закон да
представят в комисията списък на лицата до
действителен собственик, които притежават
пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата
на глас в общото събрание или от капитала на
съответното дружество.
(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която
съдържа изчерпателни данни за действителните
собственици на съответното поднадзорно лице.
Ако е необходимо, заместник-председателят,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“,
в срок до един месец от получаване на списъка
по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна
информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и
предоставянето на допълнителната информация,
който не може да бъде по-дълъг от един месец.
(3) При неизпълнение на изискванията
по ал. 1 и 2, както и когато представената
информация или документи не позволяват да
се извърши идентификация на действителните
собственици:
1. заместник-председателят може да приложи
мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване;
2. при неизпълнение на мярката по т. 1
заместник-председателят може да приложи
мярката по чл. 344, ал. 1, т. 7 от Кодекса за
социално осигуряване;
3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и
2 комисията може да приложи мерките по
чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
(4) Комисията актуализира информацията за
собствеността на поднадзорните лица по ал. 1
в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.
§ 30. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 24, 93
и 95 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 2, т. 7 след думата „относно“
се добавя „действителните им собственици и“.
2. В чл. 16:
а) в ал. 1:
аа) създават се нова т. 11 и т. 12 и 13:
„11. по нейна преценка дейността, която
заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова
стабилност;
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12. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и
над 10 на сто от капитала, и/или развиваната
от тях дейност по своя мащаб и финансови
резултати не съответстват на заявеното за
придобиване акционерно участие в заявителя
и създават съмнение относно надеждността и
пригодността на тези лица при необходимост
да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
13. произходът на средствата, с които лицата,
записали 10 и над 10 на сто от капитала, са
направили вноски, не е ясен и законен;“
бб) досегашната т. 11 става т. 14;
б) в ал. 2 думите „т. 11“ се заменят с „т. 14“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията може да откаже издаването
на лиценз, ако не могат да се идентифицират
действителните собственици на акционер с
квалифицирано участие.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. В чл. 26г, ал. 1 след думите „невярно съдържание“ се добавя „или ако не може да се
идентифицират действителните собственици на
акционер с квалифицирано участие“.
4. В чл. 81:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията може да откаже издаването
на лиценз, ако не могат да се идентифицират
действителните собственици на акционер с
квалифицирано участие.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 31. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г. и бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 204, ал. 2, т. 6 след думата „относно“
се добавя „действителните им собственици и“.
2. В чл. 205:
а) в ал. 1:
аа) създават се нови т. 8 и 9 и т. 10:
„8. по нейна преценка дейността, която
заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова
стабилност;
9. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и
над 10 на сто от капитала, и/или развиваната
от тях дейност по своя мащаб и финансови
резултати не съответстват на заявеното за
придобиване акционерно участие в заявителя
и създават съмнение относно надеждността и
пригодността на тези лица при необходимост
да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
10. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала,
са направили вноски, не е ясен и законен;“
бб) досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 11 и 12;
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б) в ал. 2 думите „и 9“ се заменят с „и 12“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията може да откаже издаването
на лиценз, ако не могат да се идентифицират
действителните собственици на акционер с
квалифицирано участие.“;
г) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. В чл. 212 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Комисията прилага и мерките, предвидени по чл. 24, параграф 1, букви „а)“, „б)“ и
„в)“ и по чл. 25, параграф 1, букви „в)“ и „г)“
от Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг
(ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан
по-нататък „Регламент 1060/2009“.
(9) Заместник-председателят прилага и мерките, предвидени в чл. 24, параграф 1, букви
„г)“, „д)“ и „е)“ и по чл. 25, параграф 1, букви
„а)“ и „б)“ от Регламент 1060/2009.“
4. В чл. 213:
а) в ал. 1 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5,
6 и 7“ се поставя запетая и се добавя „както и
по чл. 212, ал. 8“;
б) в ал. 4 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1 – 4,
8 и 9“ се добавя „както и по чл. 212, ал. 9“, а
след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7“ се добавя
„както и по чл. 212, ал. 8“.
5. В чл. 221:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. Регламент 1060/2009 се наказва с глоба
в размер от 10 000 до 20 000 лв.“;
б) в ал. 2 се създава т. 5:
„5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 20 000
до 30 000 лв.“;
в) в ал. 6 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1, 2,
4, 6 и 8“ се поставя запетая и се добавя „както
и по чл. 212, ал. 8 и 9;“
г) в ал. 8:
аа) създава се нова т. 5:
„5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 20 000
до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от
30 000 до 40 000 лв.;“
бб) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
§ 32. В 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.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16а:
а) в ал. 5, изречение първо след думата
„непълна“ се добавя „или не могат да се идентифицират действителните му собственици“;
б) алинея 13 се изменя така:
„(13) Лице, което придобива едно или повече
на сто от акциите на застрахователно акционерно дружество или увеличава участието си
така, че то надхвърля едно на сто от акциите
на дружеството, е длъжно в срок не по-късно
от 14 дни от придобиването или увеличаването
на участието да се идентифицира до действи-
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телен собственик пред заместник-председателя
и да представи декларациите по ал. 1, т. 1 и
2 и декларация за липса на задължения към
държавата и общините и документ за платените
от него данъци през последните три години.“
2. В чл. 16б, ал. 4, т. 1 думите „краен бенефициент“ се заменят с „действителен собственик“.
3. В чл. 30:
а) в ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. заявленията заедно с приложенията по
чл. 16а, ал. 1 и декларация по образец относно
действителните собственици – за лицата, които
придобиват участие по чл. 16, ал. 1;
5. декларациите по чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2,
декларация за липса на задължения към държавата и общините, документ за платените от
тях данъци през последните три години – за
лицата, които придобиват едно или повече на
сто от акциите на застрахователното акционерно дружество;“
б) в ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. декларациите по чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за липса
на задължения към държавата и общините
и документ за платените от тях данъци през
последните три години – за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на
презастрахователното акционерно дружество;“.
4. В чл. 34:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. някой от членовете на управителния и
контролния орган на заявителя или лицата, оправомощени да го управляват и представляват,
не отговаря на изискванията на този кодекс
или ако с дейността си или с влиянието си
върху вземането на решения може да навреди
на сигурността на дружеството или на неговите
операции;“
бб) в т. 3:
ааа) в буква „в“ накрая се добавя „до действителен собственик“;
ббб) създава се буква „г”:
„г) размерът на притежаваното от тях имущество и/или развиваната от тях дейност по своя
мащаб и финансови резултати не съответстват
на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно
надеждността и пригодността на тези лица при
необходимост да окажат капиталова подкрепа
на заявителя;“
вв) в т. 8 накрая се добавя „или когато
дейността, която заявителят възнамерява да
извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност“;
гг) създава се нова т. 9:
„9. средствата, с които лицата, записали
едно и над едно на сто от капитала, са направили вноски, са заемни или са с неясен или
незаконен произход;“
дд) досегашната т. 9 става т. 10;
б) в ал. 2 думите „и 9“ се заменят с „и 10“;
в) в ал. 5, изречение първо думите „и 9“ се
заменят с „и 10“.
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§ 33. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от
2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21,
38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39,
76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34,
56, 57 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41,
52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16
и 19 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 121ж се създава ал. 7:
„(7) Заместник-председателят на комисията може да откаже издаване на разрешение,
ако не може да идентифицира действителните
собственици на лицето.“
2. В чл. 122а, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. декларации по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец относно
действителните им собственици и произхода
на средствата, от които са направени вноските
срещу записани акции, и че те не са заемни;“.
3. В чл. 122в:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. някой от членовете на управителните и
контролните органи или акционерите, които
притежават пряко или чрез свързани лица 10
и над 10 на сто от капитала на дружеството,
не отговаря на изискванията на чл. 121д и
чл. 121ж, ал. 1, или ако с дейността си или с
влиянието си върху вземането на решения може
да навреди на сигурността на дружеството или
на неговите операции;“
бб) създават се т. 5 – 9:
„5. по нейна преценка дейността, която
заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова
стабилност;
6. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и
над 10 на сто от капитала, и/или развиваната
от тях дейност по своя мащаб и финансови
резултати не съответстват на заявеното за
придобиване акционерно участие в заявителя
и създават съмнение относно надеждността и
пригодността на тези лица при необходимост
да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
7. произходът на средствата, с които лицата,
записали 10 и над 10 на сто от капитала, са
направили вноски, не е ясен и законен;
8. поради свързаност между заявителя и
други лица могат да възникнат съществени
затруднения за упражняването на ефективен
надзор;
9. по нейна преценка изискванията или трудностите при прилагането на отделни нормативни
или административни актове на трета държава,
регулиращи едно или повече юридически или
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физически лица, с които заявителят има тесни
връзки, ще възпрепятстват ефективното упражняване на надзора на комисията.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Комисията може да откаже издаването
на пенсионна лицензия, ако не могат да се
идентифицират действителните собственици
на акционер, който притежава пряко или чрез
свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала
на дружеството.“
§ 34. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42,
93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 19 и 26 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 95, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „както
и списък на действителните собственици – за
юридическите лица“.
2. В чл. 99а:
а) в т. 2 накрая се добавя „както и ако не
могат да се идентифицират действителните
собственици на акционер, който притежава
пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на
сто от капитала на дружеството“;
б) създават се т. 6 – 9:
„6. по преценка на комисията дейността,
която заявителят възнамерява да извършва,
не осигурява необходимата му надеждност и
финансова стабилност;
7. по преценка на комисията размерът на
притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или
развиваната от тях дейност по своя мащаб и
финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие
в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при
необходимост да окажат капиталова подкрепа
на заявителя;
8. произходът на средствата, с които лицата,
записали 10 и над 10 на сто от капитала, са
направили вноски, не е ясен и законен;
9. поради свързаност между заявителя и
други лица могат да възникнат съществени
затруднения за упражняването на ефективен
надзор.“
§ 35. (1) Параграф 24 влиза в сила от датата
на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.
(2) Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2
административни производства не подлежат
на връщане.
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(3) До влизането в сила на тарифата по
чл. 27, ал. 2 агенциите за кредитен рейтинг
заплащат такса за извършване на регистрация
в размер на 10 000 лв.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4628
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Реп ублика България,
представлявано от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма, и Европейския
инвестиционен фонд за изменение и допъл
нение на Рамковото споразумение относно
изпълнението на инициативата JEREMIE
в Република България и на Споразумени
ето меж ду правителството на Република
България, представлявано от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, и Ев
ропейския инвестиционен фонд за изменение
и допълнение на Финансовото споразумение
относно изп ъ лнение то на иниц иативата
JEREMIE в Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България, представлявано от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение
и допълнение на Рамковото споразумение от-
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носно изпълнението на инициативата JEREMIE
в Република България и на Споразумението
между правителството на Република България,
представлявано от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на
Финансовото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република
България, подписани на 29 април 2010 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4594

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Народното съ
брание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от
2009 г.; Решение № 11 на Конституционния съд
на Република България от 3.12.2009 г. – бр. 98
от 2009 г.; доп., бр. 100 от 2009 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Към Комисията по правни въпроси
се създава постоянно действаща подкомисия,
която осъществява предвидения в чл. 34б от
Закона за специалните разузнавателни средства
и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение на:
1. процедурите по разрешаване, прилагане
и използване на специалните разузнавателни
средства, съхраняването и унищожаването на
получената чрез тях информация, както и за
защита на правата и свободите на гражданите
срещу незаконосъобразното използване на
специални разузнавателни средства;
2. процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по чл. 250а, ал. 1 от
Закона за електронните съобщения, както и за
защита на правата и свободите на гражданите
срещу незаконосъобразен достъп до тези данни.
(2) Народното събрание избира членовете
на подкомисията от състава на Комисията по
правни въпроси на паритетен принцип – по
един народен представител от всяка парламентарна група, и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии
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от представителите на парламентарните групи.
Подкомисията заседава само в своя състав и
работи по свои правила, утвърдени от Народното събрание.“
2. В ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с
„по ал. 1“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Постоянната подкомисия ежегодно в
срок до 30 април представя пред Комисията по
правни въпроси доклади за извършената дейност по ал. 1, които съдържат обобщени данни:
1. за разрешаването, прилагането и изпол
зването на специалните разузнавателни средства,
съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на
правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните
разузнавателни средства;
2. за извършените проверки и предложения
за подобряване на процедурите за съхраняване
и обработване на данните по чл. 250а, ал. 1 от
Закона за електронните съобщения.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията по правни въпроси разглежда докладите по ал. 4 и в срок до 31 май ги
представя пред Народното събрание.“
§ 2. В чл. 41, ал. 5 след думата „закрити“
се добавя „и разпечатка от гласуването чрез
компютризираната система“.
§ 3. В чл. 68 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 4. В чл. 103 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Постоянните комисии изработват своите
предложения за Годишната работна програма
в триседмичен срок.“
2. В ал. 3, в изречение първо след думите
„Европейския съюз“ се добавя изразът „в двуседмичен срок след изтичане на срока по ал. 2“.
§ 5. В чл. 105 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове по своя
инициатива или по предложение на постоянна
комисия може да наложи парламентарна резерва по проектите на актове на Европейския
съюз, включени в Годишната работна програма
по чл. 103, ал. 3. Парламентарната резерва задължава правителството за определен срок да
не изразява становище в Съвета на Европейския
съюз до произнасяне на Народното събрание.“
§ 6. В чл. 106 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Народното събрание се произнася в
осемседмичен срок за спазване на принципа на
субсидиарност по проектите на законодателни
актове на институциите на Европейския съюз,
включени в Годишната работна програма на
Народното събрание.
(3) Когато установи неспазване на принципа
на субсидиарност в проект на законодателен
акт на институциите на Европейския съюз,
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Народното събрание изпраща мотивирано
становище до председателите на Европейския
парламент, на Съвета на Европейския съюз
и на Комисията. В мотивираното становище
Народното събрание посочва причините, поради които смята, че проектоактът нарушава
принципа на субсидиарност.
(4) Министерският съвет по искане на
Народното събрание внася в Съда на Европейския съюз иск за неспазване на принципа
на субсидиарност в даден законодателен акт.”
§ 7. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Народното събрание участва
в механизмите за оценка на изпълнението на
политиките на Европейския съюз в рамките на
пространството на свобода, сигурност и правосъдие, в политическия контрол на Европол и
в оценката на дейностите на Евроюст.
(2) Народното събрание участва в процедурите по преразглеждане на Договорите.
(3) Народното събрание разглежда молбите
за присъединяване към Европейския съюз.
(4) Народното събрание участва активно в
процеса на междупарламентарно сътрудничество в Европейския съюз.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Решението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 26 май 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4757

РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за
регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 22, ал. 1 от Закона за
електронните съобщения
РЕШИ:
1. Избира:
– Никола Павлов Колев за член и за заместник-председател на Комисията за регулиране
на съобщенията;
– Константин Тодоров Тилев и Ирина
Станчева Романска за членове на Комисията
за регулиране на съобщенията.
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 3 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4842
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 128
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Марин Райков Николов на
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската
република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

4651

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8
от 27 май 2010 г.

по конституционно дело № 2 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги
Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков,
при участието на секретар-протоколиста
Милена Петрова разгледа в закрито заседание
на 27 май 2010 г. конституционно дело № 2 от
2010 г., докладвано от съдията Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Делото е образувано на 21.І.2010 г. по искане
на 54 народни представители в 41-вото Народно
събрание за установяване противоконституционността на Закона за изменение на Закона за
Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 103
от 2009 г., в сила от 29.ХІІ.2009 г.).
В искането се твърди, че разпоредбите на
Закона за изменение на Закона за Националния
архивен фонд (обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г., в
сила от 29.ХІІ.2009 г.) противоречат на чл. 4,
ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 87, ал. 1 и чл. 88, ал. 1
от Конституцията на Република България.
Приетата от Народното събрание нова законодателна уредба изменя текстовете на Закона за
Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57
от 2007 г., в сила от 13.VІІ.2007 г.; посл. изм.,
бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.ХІІ.2009 г.), като
при нейното гласуване в Народното събрание
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според вносителите на искането е нарушена
уредената в Основния закон процедура за приемане на законите. Законопроектът е приет на
първо четене и веднага след това се преминава
към гласуването му на второ четене въпреки
възраженията на народни представители, които
са изразили желание да направят предложение
по отделни негови текстове между двете четения. Вносителите на искането смятат, че в
конкретния случай „народните представители
са били лишени от правото си на законодателна инициатива“ въпреки възраженията по
процедурата, които са направили в пленарното
заседание. Според тях юридически и практически е невъзможно народните представители
да направят законодателни предложения по
отделните текстове при обсъждане на законопроекта още на първо четене.
Групата народни представители смята, че при
гласуването на оспорвания закон Народното
събрание не е могло да приложи хипотезата
на чл. 88, ал. 1, изречение второ от Конституцията, т. е. по изключение двете гласувания да
се извършат на едно и също заседание, доколкото това изключение от общото правило, че
двете гласувания се провеждат на две отделни
заседания, е приложимо единствено за безспорните и кратки законопроекти и ако по време
на обсъждането не са направени предложения
за изменения или допълнения на отделните
текстове. Така според вносителите Народното
събрание е нарушило Конституцията.
С определение от 16 март 2010 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество посоченото искане и е конституирал
като заинтересувани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра
на правосъдието и Съюза на юристите в България, на които е предоставил възможност в
петнадесетдневен срок да представят писмени
становища.
Становища са представени от Министерския
съвет и министъра на правосъдието. В тях се
поддържа теза за неоснователност на искането
за обявяване противоконституционността на
Закона за изменение на Закона за Националния
архивен фонд.
В становището си Министерският съвет поддържа, че искането е неоснователно, тъй като в
него няма конкретни аргументи за нарушаване
на установения в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип на правовата държава. Такива
аргументи по-скоро биха могли логически да
се изведат от твърденията, че с процедурните
нарушения при приемането на закона се нарушават разпоредби на Конституцията, т. е.
че държавата не се управлява в съответствие
с Основния закон.
Според Министерския съвет липсват и
аргументи за нарушаване на разпоредбата на
чл. 67, ал. 2 от Конституцията, която определя, че народните представители действат
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въз основа на Конституцията и законите в
съответствие със своята съвест и убеждения.
Правителството приема въз основа на стенограмата от заседанието на Народното събрание
на 18.ХІІ.2009 г., когато е приет оспореният
закон, че народните представители не са
били ограничени във възможността си да
изразяват становища и мнения при дебатите
по законопроекта, нито да гласуват по направените предложения. Депутатите са изразили
своето убеждение по съвест и в рамките на
установения от Конституцията и Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание ред за приемане на законите.
В становището на Министерския съвет е
обърнато внимание на това, че уредбата на
законодателната инициатива в чл. 87, ал. 1
от Конституцията не съдържа допълнителни
условия и такива не могат да бъдат въвеждани със закон, за да не се допусне на практика
осуетяване упражняването на това право. Следователно никой от вносителите на правото
на законодателна инициатива не е ограничен
нито по отношение на предмета, нито по отношение на съдържанието, нито що се отнася
до обема на законопроектите. Министерският
съвет не приема твърдението на вносителите
на искането, че с гласуването на оспорвания
законопроект в едно заседание се лишават народните представители „от една от формите на
законодателна инициатива“ – изразяването на
становища и предложения по отделните текстове
пред постоянните комисии между гласуването
на законопроекта на първо и второ четене.
Министерският съвет не възприема становището на оспорващите закона народни представители, че Народното събрание е нарушило
Конституцията, отклонявайки се от принципа,
заложен в чл. 88, ал. 1, изр. първо, като е решило да приложи изключението от него – да
гласува закона на две четения в едно заседание
(чл. 88, ал. 1, изр. второ от Конституцията).
Според Министерския съвет Конституцията не
въвежда никакво ограничение на прилагането
на изключението от правилото, че законите се
обсъждат и приемат с две гласувания, които се
извършват на отделни заседания. Редакцията
на конституционния текст е категорична и не
предвижда никакви изисквания, при които да
се приложи изключението. Това се тълкува в
смисъл, че винаги когато народните представители намерят аргументи за приемане на закон
в едно заседание, те могат с мнозинство да
решат това. Важното е да се приеме изрично
решение по въпроса, както е направено, видно
от стенограмата, и на заседанието на Народното
събрание на 18.ХІІ.2009 г.
Според министъра на правосъдието за разлика от правото на законодателна инициатива
по чл. 87, ал. 1 от Конституцията правото на
писмени предложения за изменение и допълнение на отделни текстове, които народните
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представители могат да правят по законопроектите, не е споменато изрично в Конституцията.
Законопроектите задължително по Конституция
се разглеждат на две гласувания. Предложенията на народните представители се обсъждат
и приемат само веднъж в пленарната зала на
второ четене, тъй като са били направени между
първото и второто четене на законопроекта.
Министърът на правосъдието счита, че правото
на законодателна инициатива, уредено в чл. 87,
ал. 1 от Конституцията, не е идентично с правото на народните представители да правят
предложения по законопроектите между първо и
второ гласуване. Оттук и самата защита на тези
права не може да се смята за еднаква. Докато
правото на законодателна инициатива не може
да бъде осуетявано по никакъв начин, според
министъра на правосъдието самата Конституция
в чл. 88, ал. 1, изр. второ допуска възможност
по изключение за ограничаване на правото
на предложения на народните представители.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересуваните страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Конституционният съд многократно (Решение № 28 от 1998 г. по к.д. № 26 от 1998 г.,
Решение № 1 от 1999 г. по к. д. № 34 от
1998 г., Решение № 14 от 2001 г. по к. д. № 7
от 2001 г., Решение № 4 от 2002 г. по к. д.
№ 14 от 2002 г., Решение № 7 от 2005 г. по
к. д. № 1 от 2005 г., Решение № 6 от 2007 г. по
к. д. № 3 от 2007 г.) е разглеждал спорове във
връзка с конституционното правило за задължителните две гласувания (четения) на всеки
законопроект (чл. 88, ал. 1 от Конституцията)
и се е произнасял в смисъл, че двете четения
на законопроектите са двете решаващи фази
на законодателния процес и протичат като
обсъждане и гласуване в пленарната зала на
Парламента. Освен в пленарната зала обаче
законопроектите се обсъждат и гласуват и в
постоянните комисии на Народното събрание и
именно затова Конституцията подчертава, че те
подпомагат дейността на Народното събрание
(чл. 79 от Конституцията). По действащото
парламентарно право преди първото четене
законопроектът преминава през обсъждане в
комисиите, на които е разпределен от председателя на Народното събрание. След като законопроектът е приет в пленарна зала на първо
четене в „цялост и по принцип“, следва фазата
на писмени предложения между двете гласувания, които народните представители могат да
правят по законопроекта, като ги формулират
и отправят до съответната водеща комисия.
Тази фаза не е спомената в Конституцията, но
без нея второто четене в пленарна зала просто
няма смисъл – защо да има второ четене, ако
законопроектът няма да може да бъде изменян
и допълван между двете гласувания? Според
уредбата в Правилника за организацията и
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дейността на Народното събрание предложенията на народните представители постъпват
във водещата постоянна комисия, където се
обсъждат, при което може да се формират
предложения, изхождащи от самата комисия,
които биват включвани в нейния доклад за второ
четене. Този доклад съдържа всички направени
предложения от народните представители след
първото гласуване, включително и тези на комисията. Правото да се правят предложения
между двете четения е ограничено само в две
посоки: вносителят на законопроекта няма
право да прави предложения върху своя собствен законопроект и не могат да се обсъждат и
гласуват предложенията, които противоречат
на принципите и обхвата на приетия на първо
гласуване законопроект.
След като законодателният процес съдържа
правилото за две гласувания в пленарна зала
като решаващи фази в приемането на всеки
законопроект, тогава по дефиниция приетите
закони ще съдържат и текстове, които ще се
основават на направените между двете четения
предложения, обсъдени и приети само веднъж
в пленарната зала на второ гласуване. Това разбиране не е в противоречие с конституционното
правило на чл. 88, ал. 1 за двете гласувания
(четения), защото гласуването на предложенията, направени между първо и второ четене,
е част от самото второ четене, а направените
предложения са елементи на законодателната
процедура след първото четене. До второ четене
не може да се стигне, ако не се даде възможност за писмени предложения на народните
представители за изменения и допълнения в
текстовете на законопроекта.
Внесените в Народното събрание законопроекти се изменят и допълват в процеса
на тяхното обсъждане, като предложения в
този смисъл се правят както от народните
представители, така и от водещата постоянна
комисия. Друг е въпросът, дали и доколко тези
субекти ще се възползват от предоставената
им от Конституцията възможност да направят
предложения по текстовете на законопроекта
между двете гласувания.
Практиката на Конституционния съд категорично подчертава възможността да се внасят
промени в законопроектите между двете гласувания в Народното събрание. Така в мотивите
на Решение № 14 от 2001 г. по к. д. № 7 от
2001 г. съдът е приел, че „Конституцията не
ограничава възможностите на законодателя да
допълва или изменя проектите за закони между
двете гласувания“, както и че „съвсем естествено
и конституционосъобразно е внесените законопроекти да бъдат изменяни и допълвани в
процеса на тяхното обсъждане“. От тази гледна
точка изискването за две гласувания на законопроектите, провеждани на отделни заседания,
е тясно свързано със създаването на гаранции
за упражняване правото на народните представители да правят предложения за промени в
първоначалните текстове на законопроектите.
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Приемането на закона в едно заседание с две
гласувания е проведено въз основа на изрично
решение на Народното събрание. Доводът на
вносителите на искането, че е бил нарушен
чл. 88, ал. 1 от Конституцията, предвиждащ
двете гласувания на законопроектите да се
извършват на отделни заседания, е неоснователен. С изречение второ на същия чл. 88, ал. 1
е предвидено, че по изключение Народното
събрание може да реши двете гласувания да
се извършат в едно заседание. Именно от тази
конституционна възможност са се възползвали
народните представители, като са решили да
преминат към второ четене на законопроекта
веднага след приемането му на първо четене.
Твърдението на вносителите на искането, че
до провеждане на двете гласувания в едно заседание може да се стигне само при условие,
че законопроектът е безспорен, кратък, има
правно-технически характер или с него се ратифицира международен договор, не намира опора
в конституционния текст. Цитираното по-горе
изречение второ на чл. 88, ал. 1 от Конституцията не поставя условия или изисквания за
прилагането му. Въпросът, дали по изключение
двете гласувания могат да се извършат в едно
заседание, е предоставен на свободната преценка на народните представители. В същото
време, когато Народното събрание реши двете
гласувания да се извършат в едно заседание,
това не бива да отнема възможността народните представители да правят предложения по
приетия на първо четене законопроект.
Конституционният съд не възприема тезата,
че приемането на законопроект с две гласувания
в едно заседание лишава народните представители от право на законодателна инициатива,
изразяващо се в отправяне на становища и
предложения по отделни текстове на законопроекта пред постоянните комисии между
първото и второто четене. Правната теория и
Конституционният съд не разграничават отделни
„форми на законодателна инициатива“. С понятието „законодателна инициатива“ се означава
началото на законодателния процес, съвкупността от действия по сезиране на Народното
събрание със законопроект. Законодателната
инициатива е първата фаза на законодателния
процес и предхожда всички други действия
по приемането на законите. Законодателната
инициатива се изразява във внасянето на законопроект, придружен с мотиви. Писмените
предложения за изменение и допълнение на
текстовете на законопроектите, които народните
представители могат да правят между първото
и второто гласуване в Народното събрание, не
представляват някаква особена форма на законодателна инициатива, а участие на народните
представители в законодателния процес, без
което законодателството в една демократична
държава не може да се осъществява.
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Конституционно недопустимо е политичес
кото мнозинство в Народното събрание да
злоупотребява с възможността, предоставена от
чл. 88, ал. 1, изречение второ от Конституцията,
по изключение двете гласувания на законите
да се извършват на едно заседание. Във всички
случаи, когато се прибягва до тази възможност,
това не трябва да води до ограничаване на
плурализма на мненията в Парламента. Правото на народните представители да внасят
предложения по съдържанието на законопроектите между двете гласувания не може да бъде
ограничавано под никаква форма, дори когато
те се провеждат на едно заседание. Когато народен представител заяви желание да направи
предложение по текстовете на законопроекта
в процедурата на второто четене, следва да му
се предостави тази възможност. Противното е
несъвместимо със същността на законодателството в демократичната държава (чл. 62 от
Конституцията) и е отстъпление от принципа
на политически плурализъм, установен в чл. 11,
ал. 1 от Основния закон на страната. Гласуването на законопроектите на две четения в
едно заседание (чл. 88, ал. 1, изречение второ
от Конституцията) не изключва възможността
да се допускат предложения по текстовете на
приет на първо четене законопроект и те да
се обсъждат в пленарната зала преди окончателното гласуване на закона.
Относно поддържаното в искането твърдение, че оспореният закон е приет в нарушение на чл. 88, ал. 1 на Конституцията, следва
да се отбележи, че Конституционният съд
многократно е отстоявал виждането си, че
преценката за конституционосъобразност на
законотворческия процес може да се основава
на стенографските протоколи от заседанията на
Парламента (Решение № 3 от 1993 г. по к. д.
№ 2 от 1993 г., Решение № 18 от 1995 г. по к. д.
№ 16 от 1995 г., Решение № 25 от 1998 г. по к.
д. № 22 от 1998 г., Решение № 28 от 1998 г. по
к. д. № 26 от 1998 г., Решение № 1 от 1999 г.
по к. д. № 34 от 1998 г. и др.). Безспорно е,
че стенографските протоколи представляват
официални документи за проведените заседания
на Народното събрание, от които може да се
установи наличието на необходимия кворум
и мнозинство за приемането на актовете,
броят на гласуванията, с които е приет закон
в Народното събрание, т. е. да се установи
спазването на конституционните изисквания.
От стенографския протокол на 56-ото заседание
на 41-вото Народно събрание, проведено на
18.ХІІ.2009 г., е видно, че Народното събрание е
взело решение да проведе двете гласувания по
Закона за изменение на Закона за Националния
архивен фонд на едно заседание. При това в
доклада на Комисията по правни въпроси за
първо четене на законопроекта, изнесен от народния представител Тодор Димитров, изрично
се посочва, че на заседание на Комисията по
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правни въпроси народният представител Искра
Фидосова е обосновала необходимостта от
създаването на допълнителна преходна разпоредба в законопроекта. Също така в своето
изказване при обсъждане на законопроекта на
първо четене народният представител Захари
Георгиев изрично посочва, че е необходимо
прецизиране на някои от текстовете на законопроекта, което предполага формулиране и
внасяне на предложения за второто четене.
Въпреки това в свое процедурно предложение
народният представител Вяра Петрова констатира, че не са постъпили конкретни предложения преди процедурата по второ четене на
законопроекта, поради което предлага той да
бъде гласуван на второ четене на същото пленарно заседание. Народният представител Мая
Манолова прави противно предложение, като
посочва, че не е възможно в процедурата по
обсъждането на законопроект на първо четене
да постъпят конкретни предложения, които да
се отнасят към процедурата на второто четене.
Председателстващият заседанието на Народното събрание не предоставя възможност на
народните представители да направят предложения по текстовете на законопроекта преди
окончателното му гласуване на второ четене.
Въз основа на протокола от заседанието на
Парламента Конституционният съд констатира,
че при приемането на Закона за изменение на
Закона за Националния архивен фонд народните
представители са били лишени от възможността
да направят предложения за промени в законопроекта, гласуван на първо четене, което е в
нарушение на принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и принципа
на политическия плурализъм (чл. 11, ал. 1 от
Конституцията). Недопустимо е в случаите,
когато при обсъждането на законопроектите
на първо четене в постоянните комисии или в
пленарната зала народни представители заявят
недвусмислено, че възнамеряват да упражнят
правото си да внесат предложения по отделни
текстове за второто четене, да се пристъпва
към второто гласуване в същото заседание.
При осъществяване на процедурата за гласуване на законопроект на две четения в едно
заседание (чл. 88, ал. 1, изречение второ от
Конституцията) при всички случаи следва да се
даде възможност на народните представители
да формулират предложения по текстовете на
законопроекта, когато изразят желание за това.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията във връзка
с чл. 22, ал. 1, изречение второ от Закона за
Конституционния съд Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен Закона за
изменение на Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от
29.ХІІ.2009 г.).
Председател: Евгени Танчев
4595
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 28 МАЙ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, приет с Постанов
ление № 302 на Министерск ия съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 77 и 104 от 2007 г. и
бр. 93 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. изготвянето на отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите
по създаване и поддържане на кадастралната
карта и кадастралните регистри;“.
2. Точки 8, 9 и 11 се отменят.
§ 2. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Кадастрална и
специализирани карти“, дирекция „Геодезия
и картография“, дирекция „Информационни
системи, стандартизация и сътрудничество“ и
служби по геодезия, картография и кадастър.“
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. организира и контролира дейността по
вписване и заличаване от регистрите на правоспособните лица;“.
2. Точка 12 се отменя.
§ 4. В чл. 13а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. организира възлагането и извършването
на основните геодезически и картографски
дейности, свързани със:
а) геодезическите мрежи с местно предназначение;
б) държавната нивелачна мрежа и мрежа
от мареографни станции;
в) едромащабната топографска карта;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на геодезията
и картографията;“.
3. Създава се т. 10:
„10. поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд).“
§ 5. Член 13б се изменя така:
„Чл. 13б. Дирекция „Информационни системи, стандартизация и сътрудничество”:
1. контролира и координира дейностите,
свързани с информационната система на
кадастъра и защитата на информацията от
неоторизиран достъп;
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2. поддържа базитe данни с кадастрална и
специализирана информация в работно и актуално състояние и извършва мониторинг на
функционирането им; администрира комуникацията между централните масиви от данни
и регионалните бази данни, разположени в
службите по геодезия, картография и кадастър;
3. администрира, поддържа и контролира
вътрешната мрежа на агенцията;
4. организира поддръжката на хардуера и
софтуера на агенцията;
5. разработва нови бази данни за служебно
ползване, както и допълнителна функционалност
на съществуващите;
6. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на координация и контрол на
дейностите в областта на специализираните
информационни и геоинформационни системи;
7. осигурява взаимодействието с информационните системи на други ведомства и
организации;
8. организира и координира интеграцията
на нови информационни и геоинформационни
системи и разширяването на функционалността
на съществуващите;
9. подпомага и консултира специализираните
звена в агенцията при работа със специализирани пространствени данни и карти;
10. организира поддържането на сайтовете
на агенцията и поддържа регистрите на правоспособните лица;
11. организира и подготвя възлагане на обществени поръчки в областта на: хардуерното
и софтуерното осигуряване, дистанционните
методи, специализираните информационни и
геоинформационни системи;
12. организира провеждането на политики за
повишаване на административния капацитет на
служителите чрез обучения, създава и прилага
процедури за изпълнението им, организира и
координира обученията;
13. организира контактите на агенцията в
страната и извън нея и провеждането на медийни стратегии и политики;
14. следи за удовлетвореността на потребителите на кадастрална информация, стандартизира услугите, предоставяни от агенцията, и
предлага насоки за развитие.“
§ 6. Член 14 се отменя.
§ 7. Приложението към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра
на регионалното развитие и благоустройството – 345 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар

1
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Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация:
32
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно и
финансово обслужване“
32
Специализирана администрация
310
в т. ч.:
дирекция „Кадастрална и специализирани
карти“
14
дирекция „Геодезия и картография“
8
дирекция „Информационни системи,
стандартизация и сътрудничество“
9
служби по геодезия, картография и
кадастър в административните центрове
на областите
279“.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4638

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
ОТ 28 МАЙ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за народната про
света (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68
от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г.,
бр. 15 от 2004 г. и бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 124а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Учителските и възпитателските длъжности по учебния предмет „физическо възпитание и спорт“ в училищата, както и по спортна
подготовка в спортните училища могат да
се заемат и от лица с диплома за завършена
степен на висше образование по съответната
специалност и придобита професионална квалификация „треньор“ по съответния вид спорт.“
2. Досегашните ал. 4 – 7 стават съответно
ал. 5 – 8.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4639
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
ОТ 28 МАЙ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпо
магане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 1998 г. (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.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За периода по ал. 2 лицата, полагащи
общественополезен труд, се застраховат със
застраховка „Злополука“ по реда на Кодекса
за застраховането.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Застраховката по ал. 3 е за сметка на
лицата, които възлагат полагането на общественополезния труд.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „общественополезен труд“ се поставя запетая и се добавя „независимо кога е
направен отказът“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нейния
основен текст цифрата „5“ се заменя с „6“.
§ 2. В чл. 19, ал. 2 се създава изречение
второ: „За придружители се смятат и кучета,
водачи на хора с увреждания, когато пътуват
с тях.“
§ 3. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 47:
„47. „Кучета, водачи на хора с увреждания“
са кучета, обучени в специализирани училища,
което се доказва със сертификат за преминато
обучение, отличителна служебна екипировка
и знаци.“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 27, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 и 2 от раздел ІV на буква „А“ думите „жилищен и/или вилен имот“ се заменят с
„жилищен, вилен, селскостопански или горски
имот“.
2. Точка 6 от раздел ІV на буква „А“ се
заличава.
3. Буква „В“ се заличава.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 28, ал. 1
думите „7-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4640
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
ОТ 28 МАЙ 2010 Г.

за изменение на Наредбата за ранното пре
дупреждение и оповестяването при бедствия,
приета с Постановление № 70 на Министер
ския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 28, ал. 1 думите „11,00 часа“ се
заменят с „13,00 часа“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4641

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
ОТ 1 ЮНИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
етикетирането и наименованията на текстил
ните продукти, приета с Постановление № 114
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.
и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Параграф 4 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Наредбата въвежда:
1. Директива 2008/121/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г.
относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) (обн., ОВ, L 19/29,
23.01.2009 г.), последно изменена с Директива
2009/121/ЕО от 14 септември 2009 г. за изменение с цел тяхното привеждане в съответствие
с техническия прогрес на приложения I и V
към Директива 2008/121/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните продукти (ОВ, L 242,
15/09/2009 г.);
2. Директива 96/73/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г.
относно някои методи за количествен анализ
на двукомпонентни смеси от текстилни влакна
(обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава
13, том 20, стр. 190), последно изменена с Директива 2009/122/ЕО от 14 септември 2009 г.
за изменение за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение
II към Директива 96/73/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно някои методи
за количествен анализ на двукомпонентни смеси
за текстилни влакна (ОВ, L 242, 15/09/2009 г.);
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3. Директива на Съвета от 26 февруари 1973 г.
относно сближаването на законодателствата
на държавите членки относно количествения
анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна (73/44/ЕИО) (обн., ОВ, Специално
издание 2007 г., глава 13, том 1, стр. 232).”
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, 14 и § 1,
т. 2 в таблицата се създава ред 47:
„
47.

Меламин
(melamine)

Влакно, състоящо се от напречно свързани макромолекули, съставени от производни на меламина, най-малко
85 % спрямо масата

“
§ 3. В приложение № 4 към чл. 26, ал. 2 в
таблицата се създава ред 47:
„
47.

Меламин
(melamine)

7,00

“
§ 4. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1,
т. 1, в раздел ІІ, т. ІІІ „Списък на специалните методи“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В таблицата се създава ред № 16:
„
№ 16

Меламин Памук или Гореща мравче(melamine) арамид
на киселина
90 % m/m

“
2. В Метод № 1:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „еластомултиестер (45)“ се поставя запетая и думите „и
еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин
(46) и меламин (47)“;
б) в т. 5 след числото „1,00“ се добавя „с
изключение на меламина, за който коефициентът „d“ е 1,01“.
3. В Метод № 2:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „еластомултиестер (45)“ се поставя запетая и думите „и
еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин
(46) и меламин (47)“;
б) в т. 5 след думата „вискоза“ се поставя
запетая и думите „и модал“ се заменят с „модал и меламин“.
4. В Метод № 3:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „памук (5)“
се поставя запетая и думите „и еластолефин
(46)“ се заменят с „еластолефин (46) и меламин (47)“;
б) в т. 5 след думите „за памук е 1,02“ се
поставя запетая и се добавя „за меламин е 1,01“.
5. В Метод № 4:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „еластомултиестер (45)“ се поставя запетая и думите „и
еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин
(46) и меламин (47)“;
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б) в т. 5 след числото „1,00“ се добавя „с
изключение на меламина, за който коефициентът „d“ е 1,01“.
6. В Метод № 5:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „триацетат
(24)“ се поставя запетая и думите „и еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин (46) и
меланин (47)“;
б) в т. 5 след числото „1,00“ се добавя „с
изключение на меламина, за който коефициентът „d“ е 1,01“.
7. В Метод № 6:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „еластомултиестер (45)“ се поставя запетая и думите „и
еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин
(46) и меламин (47)“;
б) в т. 5 думите „и еластолефин“ се заменят
с „еластолефин и меламин“.
8. В Метод № 8:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „еластомултиестер (45)“ се поставя запетая и думите „и
еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин
(46) и меламин (47)“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. Изчисляване и изразяване на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано
в общата информация. Стойността на коефициента „d“ е 1,00 с изключение на вълна, памук,
купро, модал, полиестер, еластомултиестер и
меламин, за които стойността на коефициента
„d“ е 1,01.“
9. В Метод № 9:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „стъкловлакно
(43)“ се поставя запетая и думите „и еластомултиестер (45)“ се заменят с „еластомултиестер
(45) и меламин (47)“;
б) в т. 5 след числото „1,00“ се добавя „с
изключение на меламина, за който коефициентът „d“ е 1,01“.
10. В Метод № 10, т. 1, буква „б“ думите „и
еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин
(46) и меламин (47)“.
11. В Метод № 11:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „животински
косми (2 и 3)“ се поставя запетая и думите „и
еластолефин (46)“ се заменят с „еластолефин
(46) и меламин (47)“;
б) в т. 5 след числото „0,985“ се поставя
запетая и думите „и 1,00 за еластолефин“ се
заменят със „за еластолефин е 1,00 и за меламин е 1,01“.
12. В Метод № 13:
а) в т. 1, буква „б“ след думите „стъкловлакно
(43)“ се поставя запетая и думите „и еластомултиестер (45)“ се заменят с „еластомултиестер
(45) и меламин (47)“;
б) в т. 5 от забележките след числото „1,00“
се добавя „с изключение на меламина, за който
коефициентът „d“ е 1,01“.
13. В Метод № 14:
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а) в т. 1, буква „а“ след думите „или не“ се
поставя запетая и думите „и еластолефин (46)“
се заменят с „еластолефин (46) и меламин (47)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. Принцип
Съставката, различна от хлоровлакно, еластолефин или меламин (т. е. влакната по т. 1,
буква „б“), се разтваря от известна суха маса
на сместа посредством концентрирана сярна киселина (относителна плътност при температура
20°С: 1,84). Остатъкът, съдържащ хлоровлакно,
еластолефин или меламин, се събира, измива
се, суши се и се претегля. Масата на остатъка,
коригирана при необходимост, се представя като
процент от сухата маса на сместа. Процентът
на втората съставка се намира като разлика.“;
в) в т. 5 след числото „1,00“ се добавя „с
изключение на меламина, за който коефициентът „d“ е 1,01“.
14. В Метод № 15:
а) в т. 1, буква „б“ думите „и стъкловлакно (43)“ се заменят със „стъкловлакно (43) и
меламин (47)“;
б) в т. 5 след думата „коприна“ се добавя
„и меламин“.
15. Създава се Метод № 16:
„Метод № 16
Влакна от меламин и някои други влакна
(Метод с гореща мравчена киселина)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване
на невлакнести вещества на двукомпонентни
смеси от:
а) меламин (47)
с
б) памук (5) и арамид (31).
2. Принцип
Влакната от меламин от известна суха маса
на сместа се разтварят в гореща мравчена
киселина (90 % спрямо масата).
Остатъкът се събира, измива се, изсушава се
и се претегля. Масата на остатъка, коригирана
при необходимост, се изразява като процент
от общата суха маса на сместа. Процентът на
втората съставка се намира като разлика.
Забележка. Строго да се поддържа препоръча
ният температурен диапазон, тъй като разтворимостта на меламина много зависи от температурата.

3. Апаратура и реактиви (различни от описаните в общата информация)
3.1. Апаратура
3.1.1. Конична колба със стъклена запушалка
и минимална вместимост 200 ml.
3.1.2. Водна баня с бъркалка или друга апаратура за разбъркване и поддържане на колбата
на температура 90 ± 2°C.
3.2. Реактиви
3.2.1. Мравчена киселина (90 % m/m,
относителна плътност при 20°С:1,204 g/ml).
Разреждат се 890 ml от 98 до 100 % m/m
мравчена киселина (относителна плътност при
20°C:1,220 g/ml) с вода до 1000 ml.
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Горещата мравчена киселина е силно корозивна и трябва да се използва с повишено
внимание.
3.2.2. Амоняк, разреден разтвор: Разреждат
се 80 ml концентриран амонячен разтвор (относителна плътност при 20°С:0,880) с вода до
1000 ml.
4. Процедура
Следва се процедурата, описана в общата
информация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба
със стъклена запушалка и с обем най-малко
200 ml, се прибавят по 100 ml мравчена киселина на всеки грам от образеца. Поставя
се запушалката и колбата се разклаща, за да
се намокри образецът. Колбата се поставя
на водна баня с механично устройство за
разклащане за един час на 90 ± 2°C, като се
разклаща енергично. Колбата се охлажда до
стайна температура. Течността се прелива през
претегления филтриращ тигел. Прибавят се 50
ml мравчена киселина в колбата, съдържаща
утайката, разклаща се ръчно и съдържанието
на колбата се филтрира през филтриращия тигел. Пренасят се утаените влакна върху тигела
след промиване на колбата с малко количество реактив мравчена киселина. Тигелът се
изсушава чрез изсмукване, а утайката върху
филтъра се промива последователно с реактив
мравчена киселина, гореща вода, разреден
амонячен разтвор и накрая със студена вода,
като след всеки цикъл тигелът се изсушава
чрез изсмукване. Не се прилага изсмукване,
преди измиващата течност да се отцеди под
действието на гравитацията. Накрая тигелът
се отцежда чрез изсмукване, изсушават се
тигелът и утайката, след което се охлаждат
и претеглят.
Забележка. Температурата има силно влияние
върху свойствата на разтворимост на меламина
и тя трябва да бъде внимателно контролирана.

5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано
в общата информация. Стойността на коефициента „d“ за памук и арамид е 1,02.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по метод, са не повече от ± 2 % при доверителна вероятност 95 %.“
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „ниво
на доверителност 95 на сто“ се заменят с „доверителна вероятност 95 %“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 15
септември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Корейската народноде
мократична република за сътрудничество в
областта на здравеопазването и медицинската
наука
(Утвърдено с Решение № 225 от 22 април
2010 г. на Министерския съвет. В сила от 10
май 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Корейската народнодемократична република, наричани по-нататък „двете
страни“, с цел осъществяване на сътрудничество
в областта на здравеопазването и медицинската
наука се споразумяха за следното:
Член 1
Двете страни съдействат за развитие и
разширяване на сътрудничеството в областта
на здравеопазването и медицинската наука на
основата на равноправие и взаимен интерес в
съответствие с националното законодателство
на всяка от страните.
Член 2
1. Двете страни ще развиват сътрудничество
в следните приоритетни области:
1) подобряване на медицинските грижи за
населението;
2) обществено здраве и профилактика на
болестите;
3) епидемиология на заразните болести и
мерки за превенция и лечение;
4) развитие на „нетрадиционната медицина“;
5) околна среда и здраве;
6) разработване и употреба на лекарства;
7) развитие и обмен на информация от
областта на медицинската наука.
2. Извън изброените области двете страни
ще насърчават развитието на сътрудничество
и в други области от взаимен интерес.
Член 3
Сътрудничеството ще се осъществява чрез:
1) обмен на информация в областта на здравеопазването и медицинската наука и участие
в научни семинари;
2) обмен на специалисти в областта на медицината и здравеопазването;
3) обмяна на опит относно най-новите научни и технически достижения в областта на
здравеопазването;
4) участие на учени в национални научномедицински мероприятия;
5) съвместни научни и практически проекти.
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Член 4
Двете страни съдействат за развитие на
сътрудничеството в областта на превенцията
на заразни и паразитни болести и държавния
здравен контрол.
Те взаимно се информират за бързо разпространяващите се инфекциозни заболявания във
всяка от страните, особено по отношение на
ТОРС и птичи грип.
Член 5
С цел обмен на информация и опит в областта на медицинската наука двете страни ще
насърчават и подпомагат директното сътрудничество между националните здравни центрове
и медицинските университети.
Член 6
Двете страни се информират взаимно за
медицинските мероприятия с международно
участие в своите страни.
Член 7
За изпълнение на това споразумение двете
страни осъществяват обмен на делегации или
експерти на реципрочна основа в размер до 30
дни годишно. При тези посещения изпращащата
страна поема пътните разходи до столицата
на другата страна. Приемащата страна поема
дневните, квартирните и транспорта във вътрешността на страната. Размерът на дневните
се определя в съответствие с действащите в
приемащата страна нормативни разпоредби.
Двете страни се информират взаимно за
датата на посещението, броя на експертите,
съответните им длъжности, езикови познания
и темите за дискусии най-малко два месеца
преди датата на посещение.
Член 8
1. Двете страни определят за компетентни
органи за координиране на дейностите, свързани с изпълнение на това споразумение, Министерство на здравеопазването на Република
България и Министерство на народното здраве
на Корейската народнодемократична република.
2. За конкретизиране дейностите по изпълнение на това споразумение представители на
здравните министерства на двете страни организират работни срещи в разменен порядък
на всеки 3 години.
Член 9
1. Това споразумение може да бъде променяно и допълвано с писменото съгласие на
двете страни.
2. Това споразумение се сключва за срок
от пет години и влиза в сила от датата на
получаване на втората дипломатическа нота,
с която договарящите се страни се уведомяват
взаимно по дипломатически път, че са изпълнени всички изисквания на националното им
законодателство за влизане на споразумението
в сила.
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3. Действието на споразумението се продължава автоматически за нов период от пет
години, ако нито една от двете страни не извести писмено другата за своето намерение да
денонсира споразумението.
4. С влизането в сила на това споразумение
се прекратява действието на Спогодбата между
правителството на Народна република България
и правителството на Корейската народнодемократична република за сътрудничество в
областта на здравеопазването и медицинската
наука, подписана в София на 23 януари 1980 г.
5. Това споразумение е подписано и подпечатано в София на 19 ноември 2009 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, корейски и английски език, като
всеки от текстовете има еднаква сила. В случай
на възникване на проблеми при тълкуването за
меродавен се счита текстът на английски език.
За правителството
За правителството
на Република България:
на Корейската
Божидар Нанев,
народнодемократична
министър на
република:
здравеопазването
Зо Сунг Джу,
извънреден и пълномощен
посланик на КНДР в София
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 13
от 21 май 2010 г.
за условията и реда за предоставяне на без
възмездна финансова помощ по мярка 1.2.
„Публична помощ за временно прекратяване
на риболовни дейности“ по Приоритетна ос
№ 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ по Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Републи
ка 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 условията и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 1.2. „Публична
помощ за временно прекратяване на риболовни
дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за
приспособяване на българския риболовен флот“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (2007 – 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката: приспособяване риболовното усилие на българския
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риболовен флот в съответствие с наличните и
достъпните ресурси и съобразно капацитета на
риболовния флот.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223),
публикуван на български език в Специално
издание 2007 г. на Официален вестник, глава
04 – Рибарство, том 09, стр. 224, 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 и Регламент на
Съвета (ЕО) № 2371/2002, относно трайното
опазване и експлоатацията на рибните ресурси
в рамките на Общата политика по рибарство
на ЕС (OВ, 27.08.2002, C 203 E).
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ се кандидатства с отделен
проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на 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.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя във вид на премии по проекти за
компенсиране загуби на доходи вследствие на
действието на временни забрани за извършване
на риболов на собственици на риболовни кораби и рибари, членове на екипаж по следните
сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1:
1. Сектор 01: Временно прекратяване на
риболовни дейности за срок 12 месеца, който може да бъде удължен с още 12 месеца в
случаите на план на Съвета на Европейския
съюз за възстановяване на запаси, чийто обем
е извън сигурните биологични граници.
2. Сектор 02: Временно прекратяване на
риболовни дейности за срок 3 месеца по инициатива на Република България, в случай че
в резултат от риболовни дейности съществуват
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доказателства за сериозна и непредвидима заплаха за опазването на живите водни ресурси
или за морските екосистеми и всякакво закъснение води до риск от причиняване на трудно
поправими щети.
3. Сектор 03: Временно прекратяване на
риболовни дейности за срок 6 месеца по инициатива на Европейската комисия или на Република България в случай на доказателства за
наличието на сериозна заплаха за съхранението
на живите водни ресурси или за морските екосистеми, произтичащи от риболовните дейности
и изискващи незабавна реакция.
4. Сектор 04: Временно прекратяване на
риболовни дейности за срок 6 месеца, който
може да бъде удължен с още 6 месеца в резултат на неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава
или чувствително намаляване на риболовните
възможности в резултат на международни или
други споразумения.
5. Сектор 05: Временно прекратяване на
риболовни дейности за срок 8 месеца съобразно планове на Съвета на Европейския съюз за
поддържане на запасите в сигурни биологични
граници за риболовните полета, в които се
експлоатират запаси, чийто обем е в разумните
биологични граници или е близък до тези граници, както и на плановете за управление, приети на национално ниво, когато те предвиждат
постепенно намаляване на риболовното усилие.
6. Сектор 06: Временно прекратяване на риболовни дейности за срок 6 месеца в случаите
на природно бедствие, закриване на риболов
по решение на компетентен орган в Република
България поради здравни причини или други
извънредни събития, които не са в резултат на
мерките по опазване на ресурсите.
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се
предоставя в рамките на наличния бюджет въз
основа на финансовото разпределение, посочено
в глава 7 на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 75 на сто се осигуряват
от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на
Република България.
(2) За безвъзмездна финансова помощ, отпускана в случай на планове за приспособяване
на риболовното усилие, когато те са част от
планове за възстановяване на запасите, 85 на
сто от размера на премията са принос от ЕФР
и 15 на сто от държавния бюджет на Република
България.
Чл. 8. (1) Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя на собственика на риболовния
кораб, обект на временното прекратяване на
риболовни дейности.
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(2) Определянето на премията за собственика на риболовния кораб се установява в
зависимост от дължината на риболовния кораб
и вида риба, за който е в действие забрана или
ограничение за улов.
(3) Определянето на премията за членовете
на екипажа се установява, като се използва
размерът на ставките за минимална работна
заплата за страната, валидни за периода, за
който се изплаща премията.
(4) Премията по ал. 3 се изплаща на собственика на риболовния кораб, който я е изплатил
на членовете на екипажа преди подаване на
Заявката за плащане, което се доказва със
съответните документи.
Чл. 9. (1) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно методиката,
указана в приложение № 2.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея
се допуска само при процедура на ограничен
бюджет по чл. 30.
Чл. 10. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен
кораб за периода на действие на забраната
Чл. 11. Финансовият принос на ЕФР за Сектори 01 – 05 за Програмния период 2007 – 2013 г.
не може да надхвърля левовата равностойност
на 1 000 000 евро.
Чл. 12. Кандидатът не се подпомага по
реда на тази наредба, в случай че за същата
компенсация е одобрен за подпомагане и/или
е получил безвъзмездна финансова помощ
от националния бюджет и/или от друга/и
програма/и на Общността.
Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 13. (1) За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват еднолични търговци
(ЕТ) или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са собственици на риболовни кораби,
регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра
на риболовните кораби на Общността;
2. да притежават валидно разрешително за
стопански риболов.
(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
при условие че:
1. не са обявени в несъстоятелност или не
са в открито производство по несъстоятелност;
2. нямат изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
3. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към ИАРА и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);
4. членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила
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присъда за престъпления против собствеността,
стопанството, освен ако не са реабилитирани
и не са лишавани от правото да упражняват
търговска дейност или да заемат ръководна,
отчетна или материалноотговорна длъжност;
5. не са в производство по ликвидация (с
изключение на ЕТ);
6. юридическите лица и ЕТ са вписани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
7. притежават удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми в предвидените случаи.
Чл. 14. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в
процедура по възстановяване на отпусната
безвъзмездна финансова помощ по предходен
проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистински или подправени, при
осигуряване на информация, поискана от ИАРА
и ДФЗ, или не предоставят тази информация;
3. са извършвали незаконен, недеклариран и
нерегламентиран риболов през последните три
години към датата на кандидатстване, установен
с влязло в сила наказателно постановление.
Чл. 15. За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване съгласно
приложение № 1.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 16. Подпомагат се проекти, които допринасят за изпълнение на целта на мярката
по чл. 2.
Чл. 17. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя на собственици на риболовни
кораби и членове на екипаж, засегнати от
плановете за приспособяване на риболовното
усилие, когато те са в резултат на:
1. планове за възстановяване на запасите
съгласно чл. 5 на Регламент на Съвета (EО)
№ 2371/2002;
2. неотложни мерки съгласно чл. 7 и 8 на
Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
3. неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава
или чувствително намаляване на риболовните
възможности в резултат на международни или
други споразумения;
4. планове за управление съгласно чл. 6 на
Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
5. мерки съгласно чл. 9 и 10 на Регламент
на Съвета (EО) № 2371/2002;
6. национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби от флота като
част от задълженията, залегнали в чл. 11 – 16
на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002
относно приспособяване капацитета на риболовния флот на Общността.
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(2) Безвъзмездната финансова помощ за
временно прекратяване на риболовни дейности
в случаите на природно бедствие, закриване
на риболов по решение на държавите членки
поради здравни причини или други извънредни
събития, които не са в резултат на мерките по
опазване на ресурсите.
(3) Мерките за временно прекратяване на
риболовни дейности се прилагат съгласно условията, посочени в ал. 1 и 2, и/или в рамките на
план (планове) за приспособяване на риболовно
усилие и последващо приемане на консервационни мерки по отношение на запасите от риба
в Черно море (цаца, калкан и други).
Чл. 18. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изготвя план (планове) за
приспособяване на риболовното усилие, който/
които се одобрява/т от министъра на земеделието и храните.
Чл. 19. Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя по:
1. проекти, свързани с риболовни кораби,
регистрирани като действащи такива повече от
2 години към датата на кандидатстване;
2. проекти за предоставяне на премии за
рибари, извършвали поне 2 години към датата на кандидатстване риболовна дейност на
кораба, обект на временното прекратяване на
риболовни дейности.
Чл. 20. (1) За да бъде изплатена премия на
собственика на риболовен кораб, оригиналът
на разрешителното за стопански риболов на
риболовния кораб трябва да бъде предадено
в съответното териториално звено на ИАРА
преди началото на временното прекратяване
на риболовни дейности.
(2) Разрешителното за стопански риболов по
ал. 1 се връща на собственика на риболовния
кораб при изтичане на периода на временното
прекратяване на риболовни дейности.
(3) Риболовният кораб, обект на временното
прекратяване на риболовни дейности, не трябва
да напуска мястото на домуване през периода
на забраната.
Чл. 21. За да бъде изплатена премия на
членовете на екипажа на риболовния кораб,
те не трябва да извършват риболовна дейност
за целия период на временното прекратяване
на риболовни дейности.
Чл. 22. Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в
акваторията на Черно море и плаващи под
български флаг.
Раздел V
Допустими премии
Чл. 23. (1) Допустими за финансиране са
премии по секторите, посочени в заявлението
за кандидатстване съгласно приложение № 1,
за разходи, извършени след подписването на
договора по чл. 29, ал. 2.
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(2) Премиите по ал. 1 се отпускат при
стриктно изпълнение на условията, посочени
в договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които са в съответствие с
политиките и приоритетите на Общата политика
по рибарство на ЕС.
Чл. 24. Периодичното сезонно прекъсване
на риболова (годишната сезонна забрана за
риболов в Черно море) не се взема предвид
при отпускането на премии.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Ред за кандидатстване и процедура за одобря
ване на проектите
Чл. 25. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване се
определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа конкретните
условия и срокове, които трябва да се спазват
за получаването на премия.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема на
заявления за кандидатстване на електронната
страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена
(ТЗ) на ИАРА.
Чл. 26. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване съгласно приложение № 1
в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на
риболовния кораб.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, от законния представител
на кандидата и/или от упълномощено от него
лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване пред
ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да се представят в оригинал и/или нотариално заверено копие или копие, заверено
от кандидата, подредени по реда съгласно
приложение № 1; в случай на представяне на
заверени от кандидата или от упълномощено
от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител
на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
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книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията
за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45
от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ТЗ на
ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за
кандидатстване документи.
(5) При непълнота на документите заявлението за кандидатстване се връща на кандидата
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 заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер на заявлението за кандидатстване.
Чл. 27. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване
ИАРА – София:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаите на нередовност на документите
и/или непълнота и/или неяснота на заявените
данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани посочените нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно
приложение № 1, свързани с одобрението на
заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по 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.
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(5) Проектите, по които от извършените
проверки е установена допустимост на кандидата и премията, се разглеждат от Експертна
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.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие 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 разработването 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. 28. (1) Заявлението за кандидатстване
получава пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти, установени при проверките по чл. 27,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 27,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропус
ките в срока по чл. 27, ал.2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 4
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата премия по реда на тази наредба.
Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля с мотивирана
заповед заявленията за кандидатстване по проекти, за което писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от него лице
с изрично нотариално заверено пълномощно
се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При
подписването на договора кандидатът представя
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актуално удостоверение за наличие или липса
на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция
за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на
името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния
директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
и декларациите в определения срок кандидатът
губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 30. Когато сумата на безвъзмездната
финансова помощ за допустимите премии,
одобрени по проекти, надхвърли 90 на сто от
определения бюджет по мярката, проектите се
класират по реда на приемане на заявленията
за кандидатстване.
Г л а в а
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ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 31. Безвъзмездната финансова помощ се
изплаща след изтичане на срока на забраната
по чл. 25, ал. 2.
Чл. 32. (1) Бенефициентът подава заявка за
плащане в регионалните разплащателни агенции
(РРА) на ДФЗ – Разплащателна агенция (РА),
по място на регистрация на кораба и прилага
документите съгласно приложение № 3.
(2) Заявката за плащане се подава до 15
работни дни след изтичане на срока на забраната по чл. 25 ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се
предоставят за преглед от служителите на РА.
(4) В РРА – РА, се извършва преглед на
документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или негов пълномощник.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той
трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от което
са видни липсите и нередовността.
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(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 плащане бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
Чл. 33. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно
с всички необходими документи, доказващи
изпълнението на проекта, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед 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 премии и изпълнението на проекта;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти 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 в заявката за плащане по 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 институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или
на цялата премия, когато:
1. се установи при проверките по чл. 33,
ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. бенефициентът не е изпълнил условията
на договора по чл. 29, ал. 2;
3. бенефициентът не отстрани нередовността,
непълнотите и пропуските в срока по чл. 33, ал. 2.
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(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната
финансова помощ подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред министъра на земеделието и храните.
Чл. 35. В случаите, когато е отказано изплащане 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. 36. Одобреният проект се изпълнява в
съответствие със сроковете, посочени в заповедта по чл. 25, ал. 2.
Чл. 37. (1) Бенефициентът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, условията на тази наредба,
както и приложимото национално законодателство и правото на Общността.
(2) За периода на временното прекратяване на риболовни дейности съгласно срока
на забраната по чл. 25, ал. 2 ИАРА извършва
проверка на място за установяване на фактическото съответствие на заявените в заявлението
за кандидатстване и договора по чл. 29, ал. 2
данни и целевото използване на отпуснатата
безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 38. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да
отговаря на всички нормативно установени
изисквания, отнасящи се до изпълнението на
одобрения проект.
Чл. 39. В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
Чл. 40. (1) Бенефициентът е длъжен да
предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба,
на упълномощени представители на ИАРА,
Министерството на земеделието и храните,
ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната
палата на Република България, Европейската
комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както
и на всеки упълномощен външен одитор, на
когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите, свързани с
осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 39.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение 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 информация,
свързана с проекта, изискана преди започването
или в процеса на извършване на проверката.
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(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на институциите, посочени в ал. 1.
Чл. 41. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години считано от датата на
подписване на договора по чл. 29, ал. 2.
Чл. 42. При неспазване на условията по
чл. 37 – 41 включително получената по реда на
тази наредба безвъзмездна финансова помощ се
обявява за изискуема от изпълнителния директор
на ИАРА или от изпълнителния директор на
ДФЗ и се открива процедура по възстановяване
на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 43. (1) Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
за срока по чл. 39.
(2) Лицата, които участват в одобрението,
финансирането и контрола на проекта, 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 отпусната премията;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
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 икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“е един от приоритетите в
дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за получаване на безвъзмездната финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е едноличен търговец или
юридическо 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. „Премия“ и „публична помощ“ е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под
формата на еднократна субсидия.
10. „Безвъзмездна финансова помощ“ е финансова помощ, предоставяна на кандидатите
под формата на премия.
11. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
допустими за финансиране от ОПРСР.
12. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните
правомощия на публична власт.
13. „Административни проверки“ са проверки
съгласно условията и разпоредбите на член 59
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от
27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство
и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007
на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
14. „Рибар“ или „член на екипаж“ е всяко
лице, занимаващо се с професионален риболов
на борда на активен риболовен кораб, регистриран в Регистъра на риболовните кораби.
Членовете на екипажа на риболовен кораб се
считат за рибари по смисъла на тази точка.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1
към чл. 5
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване българския риболовен флот

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд за
рибарство

по Мярка 1.2.

Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Входящ номер на ИАРА

Уникален номер на проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

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

2. ЕИК
3. Трите имена на лицето, представляващо кандидата (ЮЛ, ЕТ)

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на
от

г.

Постоянен адрес

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

5. Данни за риболовния кораб

(съгласно данните от регистрацията )

Единен идентификационен номер на риболовен кораб (CFR)

B G -

Име на кораба
Външна
маркировка

Код на пристанището
на регистрация

B G -

Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности
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Тонаж
в БT
Име на
капитана

Обща дължина
в метри

ВЕСТНИК
Възраст
на кораба
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Основни мощности
на двигателя (kW)

6. Попълва се при упълномощаване
6.1 Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

6.2 Номер на пълномощно

7. Седалище

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

8. Адрес на управление

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

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
10. Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

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

11.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране:
12. Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд по рибарство по друг проект?

Да

Не

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.

Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности
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Кандидатствам за:

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

Сектор 01 – Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 12 месеца, който
може да бъде удължен най - много с още 12 месеца в случаите на план на Съвета на
Европейския съюз за възстановяване на запаси, чиито обем е извън сигурните
биологични граници.

�

Сектор 02 – Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 3 месеца по
инициатива на Република България в случай, че в резултат от риболовни дейности
съществуват доказателства за сериозна и непредвидима заплаха за опазването на живите
водни ресурси или за морските екосистеми и всякакво закъснение води до риск от
причиняване на трудно поправими щети.

Сектор 03 – Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 6 месеца по
инициатива на Европейската комисия или на Република България, в случай на
доказателства за наличието на сериозна заплаха за съхранението на живите водни
ресурси или за морските екосистеми, произтичащи от риболовните дейности и изискващи
незабавна реакция.

�

�

Сектор 04 – Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 6 месеца, който
може да бъде удължен най - много с още 6 месеца в резултат на неподновяване на
риболовно споразумение между Общността и трета държава или чувствително
намаляване на риболовните възможности в резултат на международни или други
споразумения.

�

Сектор 05 – Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 8 месеца
съобразно Планове на Съвета на Европейския съюз за поддържане на запасите в
сигурни биологични граници за риболовните полета, в които се експлоатират запаси,
чийто обем граничи с разумните биологични граници, или се вписва в тези граници, както
и на Плановете за управление, приети на национално ниво, когато те предвиждат
постепенно намаляване на риболовното усилие.

�

Сектор 06 – Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 6 месеца в
случаите на природно бедствие, закриване на риболов по решение на компетентен орган
в Република България поради здравни причини или други извънредни събития, които не
са в резултат на мерките по опазване на ресурсите.

�

15.

Допустими премии, свързани с посочените в т. 14 сектори (Отбележете вида на премията,
за която кандидаствате)

Премии за стриктно изпълнение на условията по Сектор 01 - 06, посочени в заповедта на
Изпълнителния директор на ИАРА:
Посочете номера и датата на издаване на заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, във връзка с която се
кандидатства за премия:
.............................../.......................
Посочете условията от заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, които собствениците на риболовни кораби и
рибарите се задължават да спазват стриктно за срока на действие на заповедта:
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16. Кандидатствам за финансово подпомагане за сумата от ________________________ лева,
съгласно Приложение № 2 към Чл. 9, ал. 1.
16.1 Размер на безвъзмездната финансова помощ ____________________ лева, която
представлява 100 %.

17.

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Изрично заверено нотариално пълномощно, в случай,че документите се подават от лице,
упълномощено от кандидата.
Копие от документ, удостоверяващ Единния идентификационен код (ЕИК).

� да

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

� да

8.

10.

� да

Свидетелство за съдимост на представителя/ите на юридическото лице/ЕТ
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.

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за
кандидатстване:
Документи, свързани с изплащането на премия за членовете на екипажа на
риболовния кораб:
Копие от трудов или граждански договор за всеки член от екипажа на риболовния кораб.

9.

� да � непр

Копие от ведомостта за заплати за предходната и настоящата година, в случай на
правоотношения по трудов договор с членовете на екипажа.
Платежен документ (сметка за изплатени суми), удостоверяващ извършени разходи за
възнаграждения, в случай на правоотношения по граждански договор с членовете на

� да

� да � непр

� да � непр
� да � непр

� да � непр

екипажа.

III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:

� да � непр

1.
2.
3.
4.
5.
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Декларации

1.

Декларирам, че нямам/представляваното от мен юридическо лице няма просрочени
задължения към ИАРА

� да

2.

Декларирам, че нямам/представляваното от мен юридическо лице няма просрочени
задължения към ДФ "Земеделие"

� да

3.

Декларирам, че не съм/представляванато от мен юридическо лице не е подпомагано по
други програми на Общността за същата дейност

� да

4.

5.

6.

7.

Декларирам, че съм запознат/а, че информацията, която предоставям ще бъде използвана
за оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по проекта и от други държавни
органи.
Декларирам, че съм запознат/а, 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.
Декларирам, че съм запознат/а, че ако получа или направя опит да получа с измама
финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка невярна или
заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще
доведе до отказ от одобрение на това заявление или финансовата помощ ще бъде
изискуема.
Декларирам, че съм прочел/а и разбрал/а указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване.

� да

� да

� да

� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ. Едноличните търговци вписват
1.
данните си, съгласно документите за регистрация.
2. Вписва ЕИК по Булстат.
Попълват се данните от личната карта на представляващия управител на ЮЛ и ЕТ.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави
3.
заверено от кандидата копие от личната карта на ФЛ или на представляващия управител на ЮЛ и
ЕТ за сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта.
4. Попълва се например - управител, директор и др.
5. Попълват се данните от позволителното за плаване на риболовния кораб.
6. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
7. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ и ЕТ.
8. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ и ЕТ.
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
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.
III. В част В се попълва следната информация за разходите, за които кандидатствате:
14. Отбележете сектора, в който кандидатствате
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Отбележете премията, за която кандитатствате. Посочете номера и дата на издаване на заповедта на
Изпълнителния директор на ИАРА, във връзка с която се кандидатства за премия и условията, от
15. заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА, които собствениците на риболовни кораби и членовете
на екипажа на риболовните кораби се задължават да спазват стриктно за срока на действие на
заповедта.
Посочва се размерът на премията за който кандидатствате, изчислена съгласно приложение № 2, в
16.
лева.
17. Посочва се размерът на премията в лева и изчислена в проценти.
В част В, т. 17, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи,
като:
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава лично
1.
от кандидата
2. Документът е задължителен.
IV.

3.
4.
5.
6.

Документът
Документът
Документът
Документът
В част В, т.

е задължителен
е задължителен.
е задължителен.
е задължителен.
17, ІI се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи при

V.

кандидатстване за изплащане на премии за членовете на екипажа на риболовния кораб.
11. Документът е задължителен.
12. Документът е задължителен в случай на правоотношения по трудов договор с членовете на екипажа.
Документът е задължителен в случай на правоотношения по граждански договор с членовете на
13. екипажа.
В част В, т. 17, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
преценка се отнасят до проекта, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да
VI.
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
кандидатстване.
VII. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване се подписва и подпечатва в присъствието на служител на ИАРА,
VIII
като при подписването се поставя и дата.
IX. 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
X.
на заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
XI.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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Приложение № 2

При определяне на стойностите на Wn в таблица

към чл. 9, ал. 1

№ 1 са използвани данни от Регистъра за документи

Определяне размера на премията за собственника на риболовния кораб

за първа продажба на ИАРА и изчисленията са
направени на база официално декларирани количества и цени на улови от Черно море за 2007 г.

Първа стъпка:
Таблица № 1 Определяне на среден дневен
нетен доход на собственик на риболовен кораб,
извършващ риболов в Черно море
Калкан

Цаца

лв./ден

лв./ден

Кораби до 12 м

18,80

2,90

Кораби над
12 м

9,00

7,50

Изчислените стойности по таблица № 1 се
приемат за базови и ще бъдат актуализирани в
началото на всяка календарна година с годишен
темп на нарастване от 10 процента.

Определяне на премията за членовете на
екипажа
При изчисляване на компенсацията за членове
на екипажа на риболовния кораб ще се използват
ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който се изплаща

Втора стъпка:

компенсацията, като се използва формула (2).

Изчислението на окончателния размер на пре-

Това се дължи на факта, че изчислените ниски

мията се извършва по формула (1):

стойности за среден дневен доход на риболовен

(1) P f = Wn * D c ,

кораб ще намалят размера на премията за члено-

където:

ве на екипажа под прага на минимална работна

P f е размерът на премията за собственик на

заплата за страната.

риболовен кораб, извършващ риболов в Черно

(2) P m = Wm * D c ,

море, лв.;
Wn

– средният нетен дневен доход на собственик

на риболовен кораб, определен по таблица № 1

където:
P m е размерът на премията за член на екипажа
на риболовен кораб, лв.;

в зависимост от дължината на кораба и вида на

Wm – дневната ставка за минимална работна

рибата, за който се отнася забраната или ограни-

заплата за страната, валидна за периода, за който

чението, лв./ден;

се изплаща компенсацията, лв./ден;

Dc – броят дни за действие на забраната или
ограничението за риболов в Черно море, дни.

Dc – брой дни за действие на забраната или

ограничението, дни.
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Приложение № 3
към чл. 32, ал. 1

Приложение № 3 към чл. 32, ал. 1

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

Заявка за плащане
МЯРКА 1.2 - Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................

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

Компенсационно �

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

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)
БУЛСТАТ №

Телефон:

Седалище и адрес на управление:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента - собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Лична карта/паспорт №:

Фамилия:

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:
Лична карта №:
Пълномощно №:

Презиме:
издадена на:
/ дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:
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Пристанище град/село
Област

Регистрационен номер на кораба:
Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане, е в размер на: ____________________________ лева.

МЯРКА 1.2 - Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности
Допустими сектори:
Сектор 01 - Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 12 месеца, който може да бъде удължен с още 12 месеца в
случаите на план на Съвета на Европейския съюз за възстановяване на запаси, чиито обем е извън сигурните биологични граници.
Сектор 02 - Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 3 месеца по инициатива на Република България в случай, че в
резултат от риболовни дейности съществуват доказателства за сериозна и непредвидима заплаха за опазването на живите водни
ресурси или за морските екосистеми, и всякакво закъснение води до риск от причиняване на трудно поправими щети.
Сектор 03 - Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 6 месеца по инициатива на Европейската комисия или на
Република България, в случай на доказателства за наличието на сериозна заплаха за съхранението на живите водни ресурси или за
морските екосистеми, произтичащи от риболовните дейности и изискващи незабавна реакция.

� Да

� Да

� Да

Сектор 04 - Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 6 месеца, който може да бъде удължен с още 6 месеца в
резултат на неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава или чувствително намаляване на
риболовните възможности в резултат на международни или други споразумения.

� Да

Сектор 05 - Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 8 месеца съобразно Планове на Съвета на Европейския съюз
за поддържане на запасите в сигурни биологични граници за риболовните полета, в които се експлоатират запаси, чиито обем е в
разумните биологични граници или е близък до тези граници, както и на Плановете за управление, приети на национално ниво,
когато те предвиждат постепенно намаляване на риболовното усилие.

� Да

Сектор 06 - Временно прекратяване на риболовни дейности за срок от 6 месеца в случаите на природно бедствие, закриване на
риболов по решение на компетентен орган в Република България поради здравни причини или други извънредни събития, които не
са в резултат на мерките по опазване на ресурсите.

� 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 съответната
5 Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на месеца,
предхождащ датата на кандидастване.

� Да

6 Регистрация в Регистъра на риболовните кораби.

� Да

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

� Да

8

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

� Да

9

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

� Да
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Б. Специфични документи:
� Да

1 Валидно разрешително за стопански риболов.
Документи, свързани с изплащането на премия за членовете на екипажа на риболовния кораб:
1 Копие от валиден трудов или граждански договор за всеки член от екипажа на риболовния кораб.
2 Копие от ведомостта за заплати за предходната и настоящата година на членовете на екипажа.

� Да
� Да
� Да

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

� Да

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

� Да

3 Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

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

� Да

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата Заявка за
5 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 от 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.

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

4463

� Непр.
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НАРЕДБА № 14
от 21 май 2010 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2.
„Акваекологични мерки“ на 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 условията
и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. „Акваекологични
мерки“ на 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“ (OПРСР) на Република
България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство (ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. (1) Безвъзмездна финансова помощ
по мярка 2.2. „Акваекологични мерки“ се предоставя във вид на премии за лицата, които
развъждат и отглеждат аквакултури.
(2) Подпомагат се проекти, насочени към
използването на методи за производство на
аквакултура, благоприятстващи опазването и
подобряването на околната среда и съхранението
на ресурсите. Дейностите трябва да допринасят
за постигане на една или повече от целите на
мярката, както следва:
1. подпомагане преструктурирането на
производството на аквакултури към методи за
производство, щадящи околната среда;
2. подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи
възможност за пускане на произвежданите от
тях продукти на пазара на Общността;
3. стартиране производството на биологични
продукти от аквакултура в страната.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
на изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223),
Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от
26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007 , L 120) за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB,
20.7.2007 г., L 189), Регламент на Комисията
(ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биоло-
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гичното производство, етикетирането и контрола (OB, 18.9.2008 г., L 250) и Регламент (ЕO)
№ 710/2009 г. на Комисията от 5 август 2009 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за
определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във
връзка с определянето на подробни правила
относно биологичното производство на аквакултурни животни и морски водорасли (OB,
6.8.2009 г., L 204).
Чл. 4. (1) За всяка мярка от приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват едновременно по повече
от една мярка от ОПРСР с отделни проекти
съгласно условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по съответните
наредби от ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя под формата на премии на лица,
които развъждат и отглеждат аквакултури по
един или повече от следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно
приложение № 1:
1. сектор 01 – Производство на аквакултури,
включващо опазване и подобряване на околната среда, природните ресурси, генетичното
разнообразие, контрола и управлението на
характерните черти на зоните за аквакултури:
а) дейност 1: възстановяване и поддържане
на местообитанията на растителни и животински видове в рамките на стопанствата за
аквакултури;
б) дейност 2: осигуряване на подслон и
храна на защитени видове птици, в чиито
местообитания е разположено аквакултурното
стопанство;
в) дейност 3: опазване на водната околна
среда в рамките на аквакултурното стопанство
чрез дейности, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата;
2. сектор 02 – Прилагане на Схема на
Общността по управление на околната среда
и одитиране;
3. сектор 03 – Производство на биологична
аквакултура чрез екстензивно или полуинтензивно отглеждане.
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.
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Чл. 7. (1) Премията се изчислява на база
един или повече от следните критерии:
1. загуба на доход във връзка с прилагането
на акваекологични мерки;
2. допълнителен разход, който е резултат
от прилагането на акваекологични методи,
надхвърлящи добрата производствена практика
в аквакултурата.
(2) Нивото на допустимата премия за проектите е определено в методиката за определяне на
размера на премиите съгласно приложение № 2.
Чл. 8. (1) Размерът на премията се определя за
всеки отделен проект съгласно приложение № 2.
(2) Размерът на премията се изчислява
еднократно за целия период на изпълнението
на проекта.
(3) Когато периодът на действие на акваекологичния план по сектор 01 надхвърля
крайния срок на плащания по ОПРСР за Програмен период 2007 – 2013 г. – 31.12.2015 г., се
извършва допълнително преразпределение на
изчислените суми по ежегодните плащания и
броя на плащанията.
(4) Преразпределението на премията и плащанията по реда на ал. 1 не засяга правото на
контрол за срока по чл. 32 и правата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
(ИАРА) по чл. 36.
Чл. 9. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер 100 на сто от изчисления размер
на премията, от които 75 на сто се осигуряват
от Европейския фонд за рибарство и 25 на сто
от държавния бюджет на Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея
се допуска само при процедура на ограничен
бюджет по чл. 22.
Чл. 10. (1) Безвъзмездната финансова помощ
за проекти по сектор 01 се предоставя ежегодно
въз основа на представения акваекологичен
план съгласно приложение № 3.
(2) Безвъзмездната финансова помощ за
проекти по сектори 02 и 03 се предоставя еднократно за целия програмен период.
Чл. 11. 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 националния бюджет и/или от друга/и програми на
Европейската общност.
Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 12. (1) За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват еднолични търговци
(ЕТ) или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
при условие че:
1. нямат изискуеми и ликвидни публични
задължения към държавата;
2. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към ИАРА и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
(3) За действащи обекти, предмет на подпомагане, кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят
на следните изисквания:
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1. да са регистрирани като производители
на риба и други водни организми по реда на
чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите;
2. да са регистрирани по реда на чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВД).
(4) Кандидатите по ал. 1, т. 2 трябва да
отговарят и на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
2. да не са в производство по ликвидация
(с изключение на ЕТ);
3. да са вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията;
4. заедно или поотделно един или повече
държавни органи не трябва да притежават
повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на
сто от броя на гласовете в общото събрание
на юридическото лице кандидат;
5. едноличните търговци, членовете на
управителните органи на юридическите лица
да не са осъждани с влязла в сила присъда за
престъпления против собствеността или престъпления против стопанството, освен ако са
реабилитирани.
(5) Не се предоставя безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят
тази информация.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 13. (1) Дейностите по проекти по реда
на тази наредба се реализират на територията
на Република България в рамките на малки
водни обекти до 20 ха или в обособени части
от по-големи обекти с площ до 20 ха.
(2) Не се подпомагат стопанства, разположени в комплексни и значими язовири съгласно
приложение № 1 към член 13, т. 1 от Закона
за водите.
Чл. 14. (1) За всеки проект кандидатите
подават заявление за кандидатстване съгласно
приложение № 1.
(2) За проектите по сектор 01 кандидатите
прилагат към заявлението за кандидатстване
акваекологичен план съгласно приложение
№ 3, който трябва да бъде за срок не по-малък
от 5 години.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури съвместно с външни експерти
одобрява акваекологичния план.
(4) Планът по ал. 2 трябва да доказва ползите
за околната среда от осъществяваните дейности
и средната загуба на продукция.
Чл. 15. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи дейности в защитените зони, част от Европейската
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екологична мрежа „Натура 2000“, когато тези
инвестиции не отговарят на изискванията по
Закона за биологичното разнообразие, Закона
за опазване на околната среда и съответните подзаконови нормативни актове, както и
предвидените ограничения в заповедите за
определянето на тези места и плановете за
управлението им.
Раздел V
Допустими премии
Чл. 16. (1) Допустими за финансиране са
проекти по секторите, посочени в чл. 5.
(2) Предоставя се безвъзмездна финансова
помощ за постигане целите по чл. 2, ал. 2:
1. по сектор 01 – ежегодна премия за стриктно
изпълнение на дейностите, заявени в акваекологичния план, за срока на неговото действие;
2. по сектор 02 се предоставя еднократна
премия след въвежданe на схемата за екологичен
мениджмънт и одит; премията е за извършване
на следните видове дейности по въвеждането є:
а) разходи за сертификационен одит;
б) разходи за два годишни контролни одита;
в) разходи за получаване на сертификат с
валидност три години;
3. по сектор 03 се предоставя еднократна
премия за преминаване на предприятието към
биологично производство; максималният срок
за преминаване към биологично производство,
за който се предоставя премия, е 2 години;
покриват се следните видове разходи, произтичащи от смяна на вида производство:
а) разходи за сертификационен одит;
б) издаване на сертификат за една година.
(3) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които са в съответствие с
политиките и приоритетите на Общата политика
по рибарство на ЕС.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 17. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване се
определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване приема на
заявления за кандидатстване на електронната
страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена
(ТЗ) на ИАРА.
Чл. 18. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване съгласно приложение № 1 в
ТЗ на ИАРА по местонахождение на аквакултурното стопанство.
(2) За проекти, за които местонахождението
на аквакултурното стопанство попада в териториалния обхват на повече от едно ТЗ, заявлението за кандидатстване се подава в едно от тях.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, законния представител на
кандидата или от упълномощено от него лице,
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което представя изрично нотариално заверено
пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за
безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(4) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се
представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (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.).
(5) При подаване на документите в ТЗ на
ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за
кандидатстване документи.
(6) При непълнота на документите заявлението за кандидатстване се връща на кандидата
за отстраняване на непълнотите заедно с копие
от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(7) В случаите по ал. 6 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.
(8) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер.
Чл. 19. (1) В срок до два месеца от регистриране 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, и при необходимост се
извършват проверки на място;
2. одобрява или отхвърля с мотивирана
заповед на изпълнителния директор на ИАРА
заявлението за кандидатстване на база съответствието му със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба и критериите за приоритизация
и оценка на проектите в условия на ограничен
бюджет (приложение № 4), приети от Комитета
за наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаи на нередовност на документите
и/или непълнота и/или неяснота на заявените
данни и посочените факти кандидатът се уведомява писмено, като в срок до 10 работни дни
може да отстрани посочените нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне на
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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 получаване 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 кандидата и премията, се разглеждат от Експертна
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.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие 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 разработването 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. 20. (1) Заявлението за кандидатстване
получава пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти, установени при проверките по чл. 19,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 19,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 19, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
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(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 4 кандидатът има право да кандидатства отново за
същата премия по реда на тази наредба.
Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля с мотивирана
заповед заявленията за кандидатстване по проекти, за което писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от него лице
с изрично нотариално заверено пълномощно
се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При
подписването на договора кандидатът представя
актуално удостоверение за наличие или липса
на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция
за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на
името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния
директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
и декларациите в определения срок кандидатът
губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 22. (1) Когато сумата на безвъзмездната
финансова помощ за допустимите разходи по
одобрените проекти надхвърли 90 на сто от
определения бюджет по мярката, проектите
се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на
ограничен бюджет по приложение № 4 и се
одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително
класиране по реда на приемане на заявленията
за кандидатстване.
Г л а в а
ч е т в ъ р т а
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 23. (1) Безвъзмездната финансова помощ за сектор 01 се изплаща ежегодно след
изтичане на всяка година от одобрения петгодишен акваекологичен план, но не по-късно
от 31.12.2015 г.
(2) Безвъзмездната финансова помощ за
сектори 02 и 03 се изплаща след изпълнение
на всички дейности в договора по чл. 21, ал. 2.
Чл. 24. (1) Бенефициентът подава заявка за
плащане в Регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ – Разплащателна агенция
(РА), по място на извършване на дейностите
по проекта и прилага документите съгласно
приложение № 5.
(2) По сектор 01 заявка за плащане се подава ежегодно, но не по-късно от 15 работни
дни след приключване на всяка една година от
одобрения акваекологичен план или съгласно
срока и условията в чл. 8, ал. 3.
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(3) По сектори 02 и 03 заявка за плащане
се подава след извършване на всички дейности
по проекта, но не по-късно от 15 работни дни
след изтичане на срока, посочен в договора
по чл. 21, ал. 2.
(4) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали
се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(5) Регионалната разплащателна агенция – Разплащателна агенция, извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието
на законен представител или пълномощник на
бенефициента.
(6) Документите по ал.1 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той
трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
(7) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от което
са видни липсите и нередовността.
(8) След отстраняване на нередовността
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(9) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
Чл. 25. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи, доказващи извършените
дейности по проекта, 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 съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед 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 извършени
разходи;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 и/или непълнота и/или неяснота в
заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани констатираните нередовност,
непълноти и/или неясноти чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи извън
посочените съгласно приложение № 5.
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(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 институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или
на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 25, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените
и фактически извършените разходи/дейности;
3. бенефициентът не отстрани нередовността,
непълнотите и пропуските в срока по чл. 25, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната
финансова помощ подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред министъра на земеделието и храните.
Чл. 27. В случаите, когато е отказано изплащане 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. 28. (1) Одобреният проект се изпълнява в съответствие със сроковете, посочени в
договора по чл. 21, ал. 2.
(2) Одобреният проект по сектор 01 се
изпълнява за срока на действие на акваекологичния план.
(3) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на подписване на договора
по чл. 21, ал. 2.
(4) Бенефициентите се задължават за период
от минимум пет години да съблюдават изискванията за опазване на водната околна среда
в рамките на аквакултурното стопанство, които
надхвърлят добрата производствена практика
в аквакултурата.
Чл. 29. Бенефициентът е отговорен за изпълнението 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. 30. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта, различни от сроковете по чл. 28,
бенефициентът представя в ИАРА искане за
изменение и допълнение на договора по чл. 21,
ал. 2 с приложени документи, обосноваващи
искането.
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(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни или уточняващи документи, както и да извърши проверка на място
при необходимост.
(3) Не се приемат предложения за изменение и допълнение на договора по чл. 21, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или до
увеличаване на срока за изпълнение, надхвърлящ
максималния срок, определен в чл. 28.
(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или мотивирано отказва
изменението и допълнението на договора по
чл. 21, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът се явява
в ИАРА – София, за подписване на анекс към
договора по чл. 21, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 21.
Чл. 31. Най-късно до края на изпълнението
на проекта, бенефициентът трябва да отговаря
на всички нормативно установени изисквания,
отнасящи се до изпълнението на одобрените
дейности по проекта.
Чл. 32. В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
Чл. 33. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ
контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна помощ за сроковете по чл. 28.
(2) Лицата, които участват в одобрението,
финансирането и контрола на дейностите по
проектите, са длъжни да не разпространяват
информация, станала им известна при осъществяването на тези дейности.
Чл. 34. (1) Бенефициентът е длъжен да
предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба,
на упълномощени представители на ИАРА,
Министерството на земеделието и храните,
ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната
палата на Република България, Европейската
комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както
и на всеки упълномощен външен одитор, на
когото е разрешено да упражнява своето право
на контрол върху документите и договорните
условия на всички бенефициенти и техните
подизпълнители и доставчици, свързани с
осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 32.
(3) Бенефициентът е длъжен да оказва пълно
съдействие на институциите, посочени в ал. 1,
както и да осигури достъп до местата, където
се реализира проектът.
(4) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

осигури и да предостави на упълномощените
лица целия набор от изисканата документация
и информация, свързана с проекта, както преди започване, така и в хода на изпълнение на
проверката на място.
Чл. 35. Бенефициентите са длъжни да водят
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържат отделна аналитична
счетоводна сметка за безвъзмездната помощ,
която са получили от ЕФР, за период 5 години,
считано от датата на подписване на договора
по чл. 21, ал. 2.
Чл. 36. При неспазване на условията по
чл. 28, 29 и 31 – 34 включително получената по
реда на тази наредба безвъзмездна финансова
помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ и се открива процедура по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 37. 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 местонахождение на проекта;
2. приоритетна ос, мярка и сектор/дейност;
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 икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в
дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ е набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което е крайният получател
на публична помощ.
8. „Стопанство“ е предприятие за производство и отглеждане на аквакултури.
9. „Аквакултура“ е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на
дейности, предназначени да повишат продукци-
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ята на въпросните организми над естествения
капацитет в естествената им среда; организмите
остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
10. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
11. „Обичайна практика в сектора на аквакултурата“ са дейности, свързани с аквакултурата, които се извършват в съответствие със
задължителното законодателство, отнасящо се
до здравеопазването, ветеринарната област и
околната среда.
12. „Биологична аквакултура“ са дейности
те, свързани с аквакултура, за производство
на отглеждани в стопанство водни видове в
съответствие с метода за биологично производство по смисъла на член 2 от Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91(ОВ,
20.07.2007, L 189).
13. „Схема на Общността по управление
на околната среда и одитиране“ е доброволен
ангажимент на организации по смисъла на
чл. 132, ал.1 и ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и се прилага по реда на
чл. 133, 134, 135 и 136 от Закона за опазване
на околната среда.
14. „Воден обект“ е постоянно или временно
съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в
естествено или изкуствено създадени форми на
релефа заедно с принадлежащите към тях земи.
15. „Малки водни обекти“ са водни обекти
с площ до 20 ха извън обхвата на понятието
„големи язовири“, по смисъла на § 1, т. 9 от
допълнителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите.
16. „Допустими премии“ е общата сума от
всички плащания за одобрените на бенефициента на помощта дейности по проекта.
17. „Премия“ е финансова помощ за пропусната полза или претърпяна загуба и/или
допълнителни разходи, възникнали в резултат
от прилагането на методи, свързани с опазване
на водната околна среда, при производството
на аквакултура.
18. „Проект“ е заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от ползи за околната среда
и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
19. „Акваекологичен план“ е документ,
който доказва ползите за околната среда от
осъществените дейности и средната загуба на
продукция на база положени усилия за опазване
на околната среда.
20. „Местообитание на вид“ е районът, определен от специфични абиотични и биотични
фактори, в който този вид се намира постоянно
или временно в някой от стадиите на своя
жизнен цикъл.
21. „Абиотични“ са факторите на неживата
природа, които оказват влияние върху организмите и техните съобщества, като климатични

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

(слънчева радиация, температура, влажност
и движение на въздуха, валежи, атмосферно
налягане, газов състав на въздуха), почвеногрунтови (температура и влажност на почвата,
минерален състав на почвата), геоморфологични
и хидроложки фактори (светлина, температура,
съдържание на соли във водите).
22. „Биотични“ са факторите на природата,
свързани с жизнената дейност на организмите,
която оказва влияние върху други органими,
както и антропогенните фактори, свързани с
негативното влияние на човека.
23. „Добра производствена практика в аквакултурата“ е практика на производство на
аквакултури, която се основава на критерии,
гарантиращи опазването, развитието и стабилността на рибния сектор чрез поддържане
на равновесието във водните екосистеми, при
отговорна експлоатация на водните биоресурси.
24. „Административни проверки“ са проверки
съгласно условията и разпоредбите на член 59
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от
27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство
и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007
на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
25. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните
правомощия на публична власт.
26. „Стопанство от екстензивен тип“ е стопанство, в което организмите се отглеждат
само за сметка на естествена храна.
27. „Стопанство от полуинтензивен тип“ е
стопанство, в което освен на базата на естествената храна, рибата се отглежда и с известно
подхранване.
28. „Непълносистемно стопанство“ е стопанство, в което се отглежда само посадъчен
материал или само индивиди за консумация.
29. „Пълносистемно стопанство“ е стопанство, в което се отглежда риба от хайверно
зърно до достигане на размери на индивидите
за консумация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1 към чл. 5
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

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд за
рибарство

по Мярка 2.2 Аква-екологични мерки

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Входящ номер на ИАРА

Уникален номер на проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

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

2. ЕИК
3. Трите имена на представляващия ЕТ, ЮЛ

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
г.

издадена на
от
Постоянен адрес

4. Правен статус на лицето, представляващо ЕТ, ЮЛ

5. Данни за аквакултурното стопанство
площ на водния обект (ха)
площ от стопанството, върху която се се
реализира проекта (ха) *

* Попълва се при кандидатстване по сектор 01
6. Попълва се при упълномощаване
6.1.

Трите имена на упълномощено лице

Име
6.2.

Номер на пълномощното

Презиме

Фамилия
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(адрес на седалището на ЕТ, ЮЛ)

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

8.

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

Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

9. Адрес за кореспонденция

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
Част Б
10.

Информация за предишно финансиране

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).

11.

Получавали ли сте безвъзмездна помощ от други фондове
за същия проект или за обособена част от него?
Ако “Да ”, моля да посочите подробности (От кой фонд, вид на премията, размер на
получената безвъзмездна финансова помощ).

Да

Не

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 1 към чл. 5
Част В
Кандидатствам за:
12.
•

Допустими сектори:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

(Отбележете сектора, за които кандидаствате)

Сектор 01 - Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на
околната среда, природните ресурси, генетичното разнообразие, контрол и управление
на характерните черти на зоните за аквакултури.
а) Дейност 1: Възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и
животински видове, в рамките на стопанствата за аквакултури.
б) Дейност 2: Осигуряване на подслон и храна за защитени видове птици, в чиито
местообитания е разположено аквакултурното стопанство.
в) Дейност 3: Опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното
стопанство чрез дейности, които надхвърлят добрата производствена практика в
аквакултурата.

�

•

Сектор 02 - Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и
одитиране.

�

•

Сектор 03 - Производство на биологична аквакултура, чрез екстензивно или
полуинтензивно отглеждане.

�

13.
01
02
03

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

Ежегодна премия за стриктно изпълнение на дейностите по Сектор 01, заявени в
Акваекологичния план, за срока на неговото действие.
Еднократна премия след въвежданe на Схемата за екологичен мениджмънт и одит по Сектор 02
за покриване на разходи по въвеждането й.
Еднократна премия по Сектор 03 за преминаване на предприятието към биологично
производство .

�
�
�

14. Кандидатствам за:
14.1 Размер на премията ____________________ лева, изчислена съгласно Приложение № 2;
14.2 Размер на безвъзмездната финансова помощ ____________________ лева, което
представлява 100 %;
Част Г

Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.

15. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящия проект:
Подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за
производство, щадящи околната среда;

1

�

Подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост
с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пласиране на произвежданите от тях
продукти на пазара на Общността;
Стартиране производството на биологични продукти от аквакултура в страната.

2
3

Част Д

�
�

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване

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

4

Копие от документ, удостоверяващ Единния идентификационен код (ЕИК);
Изрично нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите не се подават лично
от законния представител на кандидата, издадено за да послужи пред ИАРА;
Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
регистриран по ЗДДС или декларация свободен текст в случай, че не е регистриран;
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
кандидастване;

5

Копие от положително решение за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007) в
предвидените от посочената наредба случаи;

6

Копие от положително решение на ОВОС или решение, че не е необходимо извършването
на процедура по ОВОС в случаите, предвидени от Закона за опазване на околната среда;

7
8
9

Акт за собственост или договор за наем;
Копие от регистрацията на обекта по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите;
Копие от регистрацията на обекта по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, издадена от РВМС;

� да
� да � непр
� да

� да

� да � непр

� да
� да
� да
� да

17. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи Заявлението за кандидатстване:
По сектори
1 За сектор 01:
1.1 Акваекологичен план валиден не по-малко от пет поредни години, съгласно Приложение №
3.
2 За сектори 02 и 03:
2.1 Копие от трудов или граждански договор за всеки работещ в стопанството за
аквакултура.

� да � непр
� да
� да � непр
� да
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2.2 Копие от ведомостите за заплати за предходната и настоящата година, в случай на
правоотношения по трудов договор със заетите в стопанството за аквакултура.
2.3 Платежен документ (сметка за изплатени суми), удостоверяващ извършени разходи
за възнаграждения, в случай на правоотношения по граждански договор със заетите в
стопанството за аквакултури.

1
2

Декларации
Част Е
Декларирам, че нямам/представляваното от мен юридическо лице няма просрочени
задължения към ИАРА.
Декларирам, че нямам/представляването от мен юридическо лице няма просрочени
задължения към ДФ "Земеделие".

БРОЙ 43
� да � непр

� да � непр

� да
� да

3

Декларирам, че не съм/представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по
друга/и програма/и на Общността за същия проект.

� да

4

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

� да

5

Декларирам, че съм запознат, че 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 безвъзмездна финансова помощ.

� да

6

7
8

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка
невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен
лице, ще доведе до отказ от одобрение на това Заявление за кандидатстване или
безвъмездната 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.
Това заявление е подписано от:
Кандидата
Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата

� да

� да
� да
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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 правно-организационната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ, ЕТ
2. Вписва се ЕИК;
Попълват се данните от личната карта на представляващия ЮЛ и ЕТ.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави
3.
заверено копие от личната карта на представляващия ЮЛ и ЕТ за сверяване на данните. Копието на
личната карта не се прилага към проекта .
4.
5.
6.
7.
8.

Попълва се - управител, директор и др.
Попълват се данните за стопанството за аквакултура;
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице;
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ и ЕТ;
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт, само ако е различно от
посоченото в т. 3.

9. Попълва се адреса за кореспонденция, само ако е различен от посочения в т. 7.
ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
10. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за обособена
11.
част от него.
ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
12. Отбележете сектора, за който кандидатствате
13. Отбележете премията, за която кандитатствате.
14. Посочва се размерът на премията, за която кандидатствате;
14.1. Впишете размера на премията, изчислена съгласно приложение № 2, в лева;
14.2. Впишете размера на безвъзмездната финансова помощ в лева и изчислена в проценти.

V. В част Г се отбелязват целите на мярката, които ще бъдат постигнати с изпълнението на
проекта.
VI. В част Д, т. 16 се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване документи, като:
Документът е задължителен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Документът е задължителен, когато Заявлението за кандидатстване се подава от упълномощено от кандидата
лице.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът се предоставя при кандидатстване за проекти, включващи стопанства, разположени в местата по
националната екологична мрежа НАТУРА 2000
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.

VIІ. В част Д, т. 17 се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване специфични документи, по
сектори като:
1. За Сектор 01
1.1 Документът е задължителен.
2. За Сектори 02 и 03
2.1 Документът е задължителен.
2.2 Документът е задължителен, в случай на правоотношения по трудов договор.
2.3 Документът е задължителен, в случай на правоотношения на граждански договор.
VІІI. В част Е следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
IX. Заявлението за кандидатстване, се подписва и подпечатва в присъствието на служител на ИАРА, като при
подписването се поставя и дата.
Х. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за кандидатстване.
ХI. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване на
Заявлението за кандидатстване.
ХIІ. Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН
Приложение № 2
към чл. 8, ал.1

Методика за определяне на размера на премиите
по мярка 2.2. „Акваекологични мерки“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура“, установена с Документа за
определяне на премиите по Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)
1. За сектор 01: „Производство на аквакултури,
включващо опазване и подобряване на околната сре�
да, природните ресурси, генетичното разнообразие,
контрола и управлението на характерните черти
на зоните за аквакултури“
Определянето на премията се извършва на две
стъпки по следната методика:
Първа стъпка:
Стойността на премията за един хектар се
определя в зависимост от размера на загуба на
продукция и вид риба по таблица № 1 Определяне
на размера на премията за един хектар:
Средна загуба Премия за шара- Премия за
на продукция, нови видове, лв./ пъстървови
%
ха
видове, лв./ха
1

2

3

От 0 до 35%

286,90

506,50

От 36 до
50%

409,90

723,60

Втора стъпка:
На база заявена площ по формула (7) се изчислява окончателният размер на премията:
(7) Рeco= Weco*S,
където:
Рeco е размерът на премията, лв.;
Weco – стойността, определена по таблица № 1,
в зависимост от средната загуба на продукция
при екстензивен или полуинтензивен метод на
отглеждане и вида на рибата или водните организми, лв./ха;
S – площта на водния обект или зоната от воден
обект, за които се кандидатства, ха.

ВЕСТНИК
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Средната загуба на продукция се определя при
изготвянето на акваекологичния план на база извършени разходи за опазване на околната среда,
като поддържане природни местообитания и местообитания на видове, мерки срещу замърсяването
и безкръвни методи за защита от рибоядни видове.
За определяне на стойностите в таблица № 1
са използвани данни от Регистъра на ИАРА за
документи за първа продажба, като изчисленията
са направени на база официално декларирани
количества и цени за произведени продукти от
аквакултура за 2007 г.
2. Сектор�����������������������������������
02��������������������������������
„Прилагане на Схема на Общност�
та по управление на околната среда и одитиране“
Премията се определя по таблица № 2 Стойност
на сертификационен одит и два годишни контролни одита и издаване на сертификат за 3 години:
Брой заети в стопанството за аквакултура

лв.

0 – 30

8500

30 – 60

12500

60 – 100

13000

100 – 250

14000

250 – 500

16000

500 – 1000

16500

3. Сектор 03 „Производство на биологична
аквакултура чрез екстензивно или полуинтензивно
отглеждане“
Премията се определя по таблица № 3 Стойност
на сертификационен одит и издаване на сертификат за 1 година:
Брой заети в стопанството за аквакултура

лв.

0 – 19

1500

20 – 29

2000

30 – 59

2500

60 – 100

3000

100 – 250

4000

250 – 500

5000

500 – 1000

6000
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Приложение № 3
към чл. 14, ал. 2
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 2.2 Аква-екологични мерки
Сектор 01 - Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на околната среда, природните
ресурси, генетичното разнообразие, контрола и управлението на характерните черти на зоните за аквакултури.

АКВАЕКОЛОГИЧЕН ПЛАН
за
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на проекта)
________________________________________________________________________________________________________________________
(име на кандидата)
1. Описание на акваекологичния проект.
1.1.В този раздел подробно се описват целта и елементите на проекта, причините предположили реализацията му; технически
характеристики; местоположение на дейностите.
а. описание на стопанството за аквакултура и неговите части , начина на трайно ползване на стопанството за аквакултура, отглежданите
аквакултури и извършваните дейности;
б. описание на планираните дейности, за които се кандидатства, разписани по години;
в. обосноваване на ползите за околната среда в резултат на поетите ангажименти.
Акваекологичният план се придружава от:
а. скица с № на имота съгласно Кадастралната карта или Картата на възстановената собственост на землищата на поземлените имоти,
която съдържа данни за границите, площта на стопанството за аквакултура, специализирани и други постройки;
б. карта с естествените местообитания на растителни, животински видове, защитени видове птици и релеф, които са от значение за
изпълнение на проверимите стандарти за добра производствена практика, както и за технологии и методи, прилагани в рибовъдния
обект;
г. границите на защитени територии и вида на ограниченията при ползване.
Картата се изготвя въз основа на скици и/или извлечения от картата на ползването на съответните водни обекти, по местоположението на
рибовъдното стопанство в границите на общината в подходящ мащаб, не по-дребен от 1: 5000, издадени от съответната общинска служба по земеде
1.2 Посочете тип на аквакултурното стопанство:
1

Стопанства
а) екстензивен тип
б) полуинтензивен тип

�
�

1.3. Посочете метода на отглеждане на аквакултура:
1
2

Пълносистемно
Непълносистемно

�
�

1.4. Посочете вида аквакултура, която отглеждате:
1
2

шаранови видове
пъстървови видове

�
�
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2. Структура и стойност на проекта
2.1 В Таблица 1 представете акваекологичния проект, като отбележите кои допустими дейности ще извършвате:
Таблица 1
Вид дейност

№

А
1

Б

Дейност 01: Възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове, в рамките на
стопанствата за аквакултури.

1.1

Задачи за постигане на целите на конкретната дейност
Подробно опишете всяка една дейност от процеса, необходимa за постигане на целите на сектора

1…n

Подробно опишете всяка една дейност от процеса, необходимa за постигане на целите на сектора

2

Дейност 02: Осигуряване на подслон и храна на защитени видове птици, в чийто местообитания е разположено
аквакултурното стопанство.

2.1

Задачи за постигане на целите на конкретната дейност
Подробно опишете всяка една дейност от процеса, необходимa за постигане на целите на сектора

2…n

Подробно опишете всяка една дейност от процеса, необходимa за постигане на целите на сектора

3

Дейност 03: Опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното стопанство чрез дейности, които надхвърлят
добрата производствена практика в аквакултурата.

3.1

Задачи за постигане на целите на конкретната дейност
Подробно опишете всяка една дейност от процеса, необходимa за постигане на целите на сектора

3…n

Подробно опишете всяка една дейност от процеса, необходимa за постигане на целите на сектора

1. В колона А попълнете дейностите, за които кандидатствате за получаване на безвъзмездна финансова помощ (премия) от
ЕФР, като за всяка допустима дейност опишете на нов ред всяка една от специфичните задачи, коитo трябва да се изпълнят;
2.2. Времеви график за изпълнение на дейностите:
• 1-ва година от акваекологичния план: Период : от ____________ ____________ до____________ ____________
месец, година

месец, година

месец, година

месец, година

месец, година

месец, година

месец, година

месец, година

месец, година

месец, година

• 2-ра година от акваекологичния план: Период : от ____________ ____________ до____________ ____________
• 3-та година от акваекологичния план: Период : от ____________ ____________ до____________ ____________
• 4-та година от акваекологичния план: Период : от ____________ ____________ до____________ ____________
• 5-та година от акваекологичния план: Период : от ____________ ____________ до____________ ____________
2.3. Етапи за извършване на инвестицията:
Таблица 2
№

Вид дейност
А

І. Година:
1.
....
n
ІІ. Година:
1.
....
n
ІІІ. Година:
1.
....
n
ІV. Година:
1.
....
n
V. Година:
1.
....
n

Минимален % загуба на
продукция
Б

Максимален % загуба
на продукция
В

Среден % загуба на продукция за І Година:

Среден % загуба на продукция за ІІ Година:

Среден % загуба на продукция за ІІІ Година:

Среден % загуба на продукция за ІV Година:

Среден % загуба на продукция за V Година:

Среден % загуба на
продукция
Г

�

�

�
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В Таблица 2 се попълват всички дейности от Таблица 1, които кандидатът желае да бъдат включени в съответния етап. Всеки
етап съответства на една година.
В колона А впишете дейността, част от етапа.
В колона Б впишете минималния процент загуба на приходи от изпълнението на дейността.
В колона В впишете максималния процент загуба на приходи от изпълнението на дейността.
В колона Г впишете осреднената стойност между минималния и максималния процент загуба на приходи от изпълнението на
дейността.
След изброяване на дейнoстите за всеки етап средния процент загуба се осреднява за всички дейности от етапа.
Изчисляване размера на премиите

Таблица 3

Дейност 01: Възстановяване и
Дейност 02. Осигуряване на
поддържане на
подслон и храна на защитени
местообитанията на
видове птици, в чийто
растителни и животински
местообитания е разположено
видове, в рамките на
аквакултурното стопанство.
стопанствата за аквакултури.

Дейност

А

I година
II година
III година
IV година
V година

Б

В

Дейност 03. Опазване на
водната околна среда в
рамките на аквакултурното
стопанство чрез дейности,
които надхвърлят добрата
производствена практика в
аквакултурата.

Обща стойност на
премията

Д

Е

Г

ха
общо лева
ха
общо лева
ха
общо лева
ха
общо лева
ха
общо лева
Обща сума на премията за целия период на изпълнението
на проекта:

В таблица 3 се попълва размера на премиите, изчислени на база средния процент загуба и заявена площ в ха.
За всяка година се вписва заявената площ на стопанството за аквакултура.
На база заявената площ и изчислената средна загуба в Таблица 3, се изчислява премията в лв.
В колона Е се сумира премията за всяка отделна година и общо за петте години на проекта.

Подпис/печат на кандидата:__________________________

Дата:__________________________

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1
Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет, приети от
Комитета за наблюдение на ОПРСР
1. Според вида на проекта:
a) биологична аквакултура;
б) устойчива аквакултура в зоните по НАТУРА 2000 (неприложимо);
в) аквакултурно производство, което подобрява околната среда;
г) прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране.
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Приложение № 5
към чл. 23, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 2.2 - Аква-екологични мерки
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:

Компенсационно�

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

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)
ЕИК №

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Лична карта/паспорт №:

Фамилия:

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 №:
Пълномощно №:

Фамилия:

издадена на:

от:

ЕГН:

/ дата:

Местоположение на стопанството за аквакултура ________________________________________________________________________
град/село

община

област

Адрес:

Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане, е в размер на: ____________ лева.
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МЯРКА 2.2 Аква-екологични мерки
Допустими сектори:

Сектор 01 - Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на околната среда, природните ресурси,
генетичното разнообразие, контрола и управлението на характерните черти на зоните за аквакултури.

� Да

Дейност 1: Възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове, в рамките на
стопанствата за аквакултури.

� Да

Дейност 2: Осигуряване на подслон и храна на защитени видове птици, в чиито местообитания е разположено
аквакултурното стопанство.

� Да

Дейност 3: Опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното стопанство чрез дейности, които надхвърлят
добрата производствена практика в аквакултурата.

� Да

Етапи за изпълнение на акваекологичния план:
І. Етап/ Година:

� Да

ІІ. Етап/ Година:

� Да

ІІІ. Етап/ Година:

� Да

ІV. Етап/ Година:

� Да

V. Етап/ Година:

� Да

Сектор 02 - Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране.

� Да

Сектор 03 - Производство на биологична аквакултура, чрез екстезивно или полуинтензивно отглеждане.

� Да

Допустими премии:
1. по Сектор 01 ежегодна премия за стриктно изпълнение на дейностите, заявени в акваекологичния план, за срока на
неговото действие.

� Да

2. по Cектор 02 се предоставя еднократна премия след въвежданe на схемата за екологичен мениджмънт и одит. Премията
е за извършване на следните видове дейности по въвеждането й:

� Да

а)разходи за сертификационен одит;
б)разходи за два годишни контролни одита;
в) разходи за получаване на сертификат с валидност три години;
3. по Cектор 03 се предоставя еднократна премия за преминаване на предприятието към биологично производство.
а) разходи за сертификационен одит;

�
�
�
�
�

б) издаване на сертификат за една година

A. Общи документи:

Да
Да
Да
Да
Да

� Да
� Да

� Непр.

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

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

4

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

� Непр.

5

� Да

6

Документ за собственост на сграда/земя и/или копие от договор за наем и/или копие от
договор за аренда.

� Да

7

Регистрация по чл. 25 от ЗРА като производители на аквакултури.

� Да

8

Регистрация по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

� Да

9

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

� Да

Сектор 01 - Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на околната
среда, природните ресурси, генетичното разнообразие, контрола и управлението характерните
черти на зоните за аквакултури.

� Да

Б. Специфични документи:

1

Доклад за изпълнение на всеки етап от акваекологичния план от бенефициента (ежегодно).

� Да

2

Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху
околната среда (един от двата документа се представя само когато съществува такова
изискване, съгласно Закона за опазване на околната среда).

� Да

� Непр.
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Сектор 02: Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране.

� Да

1

Информация във връзка с Приложение №: 8 към чл. 6, т. 1 Регламент (ЕО) 761/2001 за Схемата
на Общността за управление по околна среда и одитиране;

� Да

2

Потвърден отчет по околна среда от акредитирано проверяващо лице във връзка с чл. 133, ал.
1, т. 2 от ЗООС;

� Да

3

Плоложително становище от съответната РИОСВ за съответствие с изискванията на
нормативната уредба по околна среда по чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗООС;

� Да

4

Документ за платена такса за регистрация по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗООС;

� Да

5 Сертификат за съвместимост с екологичните стандарти с валидност три години;
Сектор 03: Производство на биологична аквакултура, чрез екстезивно или полуинтензивно
отглеждане.

� Да
� Да

1

Положителен доклад и решение на Сертификационната комисия за спазени
изисквания за производство на биологична аквакултура, чрез екстезивно отглеждане.

� Да

2

Подробен доклад за изпълнение на дейностите по преминаване към производство на
биологична аквакултура, чрез екстезивно отглеждане.

� Да

3

Сертификат за преминаване на предприятието към биологично производство с валидност една
година.

� Да

В. Декларации:
1

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

� Да

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

� Да

2
3

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

4

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

� Да

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

� Да

5

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.

Име на бенефициента

4464

� Непр.

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат

� Непр.
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НАРЕДБА № 16
от 28 май 2010 г.

за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за качество, условията и редът за
извършване на контрол за съответствие на
пресните плодове и зеленчуци и поддържането
на база данни за търговците на пресни плодове
и зеленчуци.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието и
храните ръководи и координира контрола за
съответствие на партидите пресни плодове и
зеленчуци, предназначени за реализация на
пазара, с нормативните изисквания за качество
чрез дирекция „Растениевъдство“.
(2) Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) осъществява контрол за съответствие на
партидите пресни плодове и зеленчуци, предназначени за реализация на пазара, с нормативните
изисквания за качество чрез инспекторите по
контрол на качеството към областните дирекции
„Земеделие“, наричани по-нататък „инспектори“,
и организира тяхното обучение.
(3) Инспекторите имат право да извършват
внезапни и планирани проверки за съответствие
на територията на цялата страна. Проверки за
съответствие при износ и от внос се извършват
от инспекторите след предварително уведомление от търговците или от митническите органи.
При извършване на проверките инспекторите
се легитимират със служебни карти, издадени
от министъра на земеделието и храните.
(4) Инспекторите имат право да вземат проби
при извършване на проверките за съответствие.
Чл. 3. (1) На контрол за съответствие подлежат всички партиди пресни плодове и зеленчуци,
предназначени за износ, от внос, на вътрешен
пазар, и за преработка включително съгласно
изискванията на член 113a, параграф 1 (Общ
стандарт за предлагане на пазара) и член 113,
параграф 1, букви б) и в) (Специфични стандарти за предлагане на пазара) от Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври
2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти
(„Общ регламент за ООП“) (обн., ОВ, бр. L
299 от 16.11.2007 г.).
(2) За продуктите, посочени в чл. 3, параграф
3б на Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията
от 21 декември 2007 г. за определяне на правила
за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96,
(ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета
в сектора на плодовете и зеленчуците (обн., OB,
бр. L 35 от 31.12.2007 г), ал. 1 не се прилага.
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Г л а в а

в т о р а

БАЗА ДАННИ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И АНАЛИЗ
НА РИСКА
Чл. 4. (1) Министерството на земеделието
и храните поддържа и съхранява база данни
за търговците на пресни плодове и зеленчуци
по чл. 7.
(2) Базата данни съдържа следната информация за всеки отделен търговец:
1. име и постоянен адрес – за физическите
лица, наименование, седалище и адрес на управление – за юридическите лица;
2. единен граждански номер – за физическите лица, или личен номер на гражданин
на страна – членка на Европейската общност
(ЕО), или на държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство
(ЕИП), единен идентификационен код – за
търговците, или код по БУЛСТАТ – за другите
юридически лица;
3. видове плодове и зеленчуци, с които
търгуват;
4. район/райони, в които предлагат плодове
и зеленчуци;
5. място в търговската верига – производител, опаковчик, търговец на едро, търговец на
дребно, вносител, износител;
6. обем на търгуваната продукция през пред
ходната година;
7. установени нарушения по чл. 21, ал. 2 и
чл. 23, ал. 2;
8. брой издадени констативни протоколи и
сертификати за съответствие на продуктите.
(3) Информацията в базата данни по ал. 2
се актуализира от инспекторите.
Чл. 5. (1) Търговците на пресни плодове и
зеленчуци са длъжни да представят при поискване от инспекторите информация за данните
по чл. 4, ал. 2, т. 1 – 6.
(2) Чуждестранните физически и юридически
лица са длъжни да представят при поискване
от инспекторите информацията по ал. 1 за
плодовете и зеленчуците, които търгуват на
територията на страната.
Чл. 6. (1) Министерството на земеделието и
храните поддържа система за извършване анализ и оценка на риска за търговците по чл. 4.
(2) При извършването на анализ и оценка
на риска се отчитат:
1. вид на търговеца и неговото място в
търговската верига;
2. вид и обем на търгуваната/съхраняваната/
пакетираната продукция;
3. констатации от предишни проверки за
съответствие на продуктите;
4. наличие на пакетираща и сортираща
техника;
5. наличие на склад.
(3) Въз основа на извършения анализ и оценка
на риска инспекторите определят честотата на
проверките за отделните търговци по критериите
в ал. 2. Честотата на проверките на търговците,
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които обработват и пакетират пресни плодове
и зеленчуци, е по-голяма. При констатиране на
значителни нередности инспекторите увеличават
честотата на проверките при търговците, оценени от системата в най-рисковата категория.
Г л а в а

т р е т а

ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Чл. 7. (1) Търговците на пресни плодове
и зеленчуци излагат, предлагат за продажба,
доставят или реализират по друг начин за своя
или за чужда сметка пресните плодове и зеленчуци, означени в съответствие с нормативните
изисквания за качество.
(2) Търговците окачествяват съгласно изискванията на посочените в Приложение I, част
Б на Регламент (ЕО) № 1580/2007 специфични
стандарти за предлагане на пазара следните
партиди пресни плодове и зеленчуци:
1. ябълки;
2. цитрусови плодове;
3. плод киви;
4. салати, къдраволистна ендивия и широколистна ендивия;
5. праскови и нектарини;
6. круши;
7. ягоди;
8. сладки пиперки;
9. десертно грозде;
10. домати.
(3) Партидите банани се окачествяват от
търговците съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 2257/94 на Комисията от 16 септември
1994 г. за определяне на стандартите за качество
на бананите (обн., OB, бр. L 245 от 20.9.1994 г.).
(4) Партидите пресни плодове и зеленчуци,
за които не съществуват специфични стандарти
за предлагане на пазара, се окачествяват от
търговците съгласно общия стандарт за предлагане на пазара по Приложение I, част A на
Регламент (ЕО) № 1580/2007.
Чл. 8. В случай че търговецът окачестви
партидите пресни плодове и зеленчуци, за които
не съществува специфичен стандарт, съгласно
приложимите стандарти, приети от Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ/
ООН), се счита, че партидите съответстват на
общия стандарт за предлагане на пазара.
Чл. 9. Физическите и юридическите лица
по чл. 7 са длъжни да отразяват:
1. име на продукта и страна на произход – във
фактурата, и
2. номер на фактурата, име на продукта, страна
на произход, клас на качество, местоназначение,
а когато го изисква специфичният стандарт – и
сорт, размер и еднородност, или да посочат, че
продуктът е предназначен за преработка – в
другите придружаващи партидата документи.
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ОПАКОВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Чл. 10. (1) При опаковане на плодове и
зеленчуци за вътрешна страна на опаковката
се използват материали, които са чисти и
предпазват продукта от външни или вътрешни
повреди. Материали, хартия или етикети, съдържащи търговски маркировки, се използват
само когато при отпечатването или залепването
им не се ползва токсично мастило или лепило.
(2) Търговецът е длъжен да предлага плодовете и зеленчуците в подходящи опаковки, предназначени за съответния продукт. Забранява се
използването на стари и замърсени пластмасови
или дървени опаковки за многократна употреба, както и друг вид опаковки, традиционно
използвани за предлагане на други продукти.
Чл. 11. (1) На всеки етап от търговията
плодовете и зеленчуците се маркират съгласно
изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара или специфичните стандарти за
предлагане на пазара в зависимост от вида на
съответния продукт.
(2) Следната информация трябва да бъде
изписана четливо на видно място върху самата
опаковка или върху етикет, неразделна част от
опаковката или трайно прикрепен към нея:
1. име и страна на произход на продукта – за
продукти, за които се прилага общият стандарт
за предлагане на пазара;
2. име, страна на произход на продукта,
клас, сорт и търговски вид – за продукти, за
които се прилагат специфичните стандарти за
предлагане на пазара.
(3) За плодове и зеленчуци, превозвани в
насипно състояние, данните трябва да бъдат
посочени в придружаващите ги документи или
на видно място в транспортното средство.
(4) При продажба на дребно търговците са
длъжни да предоставят изискваната информация
относно име, страна на произход и производител/опаковчик на продукта, както и клас,
сорт и търговски вид, когато това се изисква
от специфичния стандарт за предлагане на
пазара, на видно място в четлив вид в близост
до всеки продукт.
Чл. 12. Търговците могат да предлагат опаковки с нетно тегло, равно или по-малко от 5 kg,
съдържащи смеси от различни видове плодове
и зеленчуци, при спазване на изискванията на
чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1580/2007.
Чл. 13. При продажба на плодове и зеленчуци, предназначени за преработка, информацията
„предназначени за преработка“ се предоставя
на видно място в четлив вид в близост до
продуктите.
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КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ИЗНОС, ВНОС И НА ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
Чл. 14. (1) Контролът за съответствие се извършва на всички етапи на търговията с пресни
плодове и зеленчуци, включително търговията
на дребно, както и по време на транспорт.
(2) На контрол за съответствие подлежат и
плодовете и зеленчуците, които са маркирани
като „предназначени за преработка“.
Чл. 15. (1) Търговците са длъжни да осигурят
на инспекторите достъп до местата, където се
извършва обработка, съхранение, търговия,
внос и износ на пресни плодове и зеленчуци,
както и до транспортни средства, превозващи
плодове и зеленчуци за предлагане на пазара.
(2) Търговците са длъжни да предоставят
на инспекторите цялата информация, както
и следните документи, необходими за оценка
на съответствието на проверяваните партиди:
1. от внос:
а) фактура;
б) международна товарителница (CMR), удостоверяваща номера на транспортното средство;
в) фитосанитарен сертификат;
г) сертификат за съответствие, издаден от
трета страна (в случай, че има такъв);
2. при износ:
а) фактура;
б) международна товарителница (CMR), удостоверяваща номера на транспортното средство;
в) фитосанитарен сертификат;
3. на вътрешен пазар:
а) регистрационна карта и копие на анкетна
карта, издадени по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10
от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г.; доп., бр. 99 от
2001 г.; изм., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г.,
бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2
от 2008 г.) – за земеделските производители;
б) фактура и копие на сертификат за съответствие, ако има издаден такъв – за всички
останали търговци.
Чл. 16. Инспекторът определя опаковките в
партидата, които ще проверява, а ако продуктът
е в насипно състояние – местата от партидата,
от които да бъдат взети проби.
Чл. 17. (1) Проверката за съответствие
се извършва чрез вземане на средна проба в
определените необходими количества по реда
на Приложение VІ към чл. 20, параграф 1 на
Регламент (ЕО) № 1580/2007.
(2) Средната проба се взема произволно
от контролираната партида в присъствието на
търговеца или негов представител и се счита
за представителна за цялата партида.
(3) Повредените опаковки не се включват
при формиране на средна проба. Те се отделят
от здравите опаковки и могат да бъдат обект
на отделна проверка за съответствие.
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(4) Партидите се идентифицират по техните
маркировки. При пратка от няколко партиди
инспекторът проверява идентификацията на
всяка от тях съгласно придружаващите ги
документи, като взема средна проба за всяка
отделна партида.
(5) Пратките се идентифицират по документите и декларациите, които ги придружават.
Когато пратката е натоварена на превозно
средство, неговият регистрационен номер се
използва за нейното идентифициране.
Чл. 18. При проверка за вътрешни дефекти
инспекторът използва редуцирани проби с възможно най-малък размер, позволяващ оценка
на партидата. Редуцираната проба не може да
надвишава 10 % от размера на първоначално
взетата средна проба за инспекция.
Чл. 19. (1) При завършване на проверката
пробата от партидата се връща на търговеца
или на негов представител.
(2) Инспекторът, извършващ проверката,
не е длъжен да възстанови частите от пробата,
които са били повредени при проверката.
(3) Инспекторите не носят отговорност за
щети и загуби, причинени от задържане на
превозни средства и стоки при осъществяване
на проверки за съответствие.
Чл. 20. Когато въз основа на резултатите
от проверката инспекторът не може да оцени
съответствието, той извършва повторна проверка и го оценява въз основа на осреднения
резултат от двете проверки.
Чл. 21. (1) Когато при износ или от внос
качеството на партидата пресни плодове и
зеленчуци и нейното означение съответстват
на изискванията на стандартите за предлагане
на пазара, инспекторът издава сертификат за
съответствие по Приложение ІІІ от Регламент
(ЕО) № 1580/2007.
(2) Когато партидата по ал.1 не съответства
на изискванията на стандартите за предлагане
на пазара, инспекторът издава констативен
протокол по приложение № 1 с предписания за
отстраняване на констатираните несъответствия
и не допуска стоката да се внася или изнася.
(3) Когато търговецът или неговият представител отстрани установеното несъответствие на партидата съобразно предписанията
в констативния протокол, инспекторът издава
сертификат по ал. 1.
(4) Когато пратката се състои от няколко
партиди, се издава общ сертификат, в който се
вписват включените в пратката партиди.
(5) За партидите плодове и зеленчуци при
износ или от внос, предназначени за преработка,
се издава сертификат за съответствие.
(6) В случай че несъответствието не може
да бъде отстранено, инспекторът издава констативен протокол с предписания партидата
да бъде използвана за фураж, за промишлена
преработка или за друга нехранителна цел.
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(7) В случай че несъответствието не може
да бъде отстранено и партидата не може да
бъде използвана за целите по ал. 6, инспекторът
издава констативен протокол с предписания
партидата да бъде унищожена.
(8) В случай че не бъдат изпълнени предписанията в констативния протокол от търговеца
или негов представител, инспекторът съставя
акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 22. (1) Митническите органи приемат
декларацията по износа и/ или декларации по
допускане за свободно обращение на партидите
пресни плодове и зеленчуци, когато:
1. партидата е придружена от сертификат за
съответствие, издаден от контролния орган, или
2. контролният орган ги уведоми писмено,
че на партидата е издаден сертификат за съответствие на качеството или че не е необходимо
неговото издаване с оглед на оценка на риска
съгласно чл.6.
(2) Митническите органи могат да приемат
декларацията по износа и/ или декларации по
допускане за свободно обращение на партидите
пресни плодове и зеленчуци и когато партидата
е придружена от сертификат за съответствие,
издаден от компетентен орган на одобрена
трета държава.
(3) Митническите органи предоставят на
Министерството на земеделието и храните цялата информация, необходима за извършване
на проверките за съответствие на качеството.
Чл. 23. (1) Когато партидата пресни плодове
и зеленчуци е с произход Европейски съюз и е
предназначена за вътрешния пазар и качеството
и означението є съответстват на изискванията на стандартите за предлагане на пазара,
сертификат за съответствие по чл. 21, ал. 1 се
издава от инспектора по искане на търговеца.
(2) Когато партидата по ал. 1 не съответства
на изискванията на стандартите за предлагане
на пазара, инспекторът издава констативен
протокол по приложение № 1 с предписания за
отстраняване на констатираните несъответствия.
(3) Партидата, за която е издаден констативен
протокол по ал. 2, не може да бъде премествана без писмено разрешение на инспектора,
издал протокола.
(4) В случай че несъответствието не може
да бъде отстранено, инспекторът издава констативен протокол с предписания партидата
да бъде използвана за фураж, за промишлена
преработка или за друга нехранителна цел.
(5) В случай че несъответствието не може
да бъде отстранено и партидата не може да
бъде използвана за целите по ал. 4, инспекторът
издава констативен протокол с предписания
партидата да бъде унищожена.
(6) В случай че не бъдат изпълнени предписанията в констативния протокол от търговеца
или негов представител, инспекторът съставя
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акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
(7) След приключване на проверката инспекторът попълва формуляр за проверка за
съответствие по приложение № 2 в три екземпляра, като един от тях се връчва на търговеца.
Чл. 24. Министерството на земеделието и
храните уведомява периодично Европейската
комисия за издадените от инспекторите констативни протоколи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Контрол за съответствие“ са материалните
и правните действия, извършени от оправомощени лица с цел проверка дали партидата отговаря
на изискванията за качество на плодовете и
зеленчуците съгласно общия или специфичните
стандарти за предлагане на пазара.
2. „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, което излага, предлага за продажба,
доставя или реализира на пазара по друг начин
за своя или чужда сметка пресни плодове и
зеленчуци съгласно изискванията за качество
на плодовете и зеленчуците в общия или в специфичните стандарти за предлагане на пазара.
3. „Идентификация“ е проверка за установяване съответствието на партидата и придружаващите я документи.
4. „Партида“ е количество продукти, представени като еднородни по отношение на:
страната, от която произхождат; лицето, което
ги е пакетирало; вида; класа на качество; сорта;
размера (когато продуктът се окачествява по
размер); опаковката и маркировката.
5. „Пратка“ е наличното количество продукти на даден търговец по време на контрола и
отразено в документите. Тя може да включва
един или няколко вида продукти и да се състои
от една или повече партиди.
6. „Вътрешен пазар“ е предлагане на партиди (пресни плодове и зеленчуци) в страните – членки на Европейския съюз.
7. „Опаковка“ е индивидуално опакована
част от партида, включително съдържанието
є, с цел съхранение и улесняване на товароразтоварните работи и транспортирането на
продукти в насипно или подредено състояние,
така че да бъдат избегнати повреди, дължащи
се на физически манипулации и транспортиране.
8. „Подходящи опаковки“ са гаци, щайги,
чували, кашони, палети и други опаковки, които
са съобразени с вида, големината, твърдостта
и издръжливостта на продукта и го предпазват
от механични повреди и овлажняване.
9. „Местно производство“ са пресни плодове
и зеленчуци, произведени на територията на
Република България.
10. „Вземане на проба“ е отделяне на определено количество от партидата с цел проверка
за съответствие.

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

11. „Средна проба“ е проба, която се счита
за представителна за цялата партида, взета
произволно от различни части на контролираната партида, в размер, достатъчен за проверка
на съответствието по отношение на всички
показатели.
12. „Редуцирана проба“ е количество продукт,
взето на случаен принцип от общата или средната проба, с размер, ограничен до минималното
необходимо количество, което е достатъчно за
оценка по някои отделни показатели.
13. „Плодове и зеленчуци, предназначени
за преработка“ са пресни плодове и зеленчуци,
които се доставят на преработвателни предприятия за преработка в продукти, класифицирани
в позиция по Митническата тарифа, различна
от тази на първоначалния пресен продукт.
14. „Свободно обращение“ е движението на
стоки (плодове и зеленчуци), предназначени за
търговия в страните – членки на ЕС.
15. „Одобрена трета държава“ – трета държава, чиито проверки за съответствие са одобрени съгласно член 13 на Регламент (ЕО)
№ 1580/2007. Списъкът на одобрени трети
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държави е посочен в Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 1580/2007.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 40, ал. 5 от Закона за прилагане на общите
организации на пазарите на земеделски продук
ти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от
2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от
2009 г. и бр. 26 от 2010 г.) и отменя Наредба
№ 108 от 2006 г. за изискванията за качество
и контрол за съответствие на пресни плодове
и зеленчуци (ДВ, бр. 84 от 2006 г.).
§ 3. Тази наредба е нотифицирана по реда на
Директива 98/34/EО на Европейския парламент
и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне
на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и
регламенти и правила относно услугите на
информационното общество (обн., ОВ, бр. L
204, 21.7.1998 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
Приложение № 1
към чл. 21, ал. 2

Образец на констативен протокол
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Дирекция „Растениевъдство“
България, София 1040, бул. Христо Ботев 55
Контролен
орган: ..................................................................................................................................................................
........................
(име, точен адрес и телефон)
Получател:...........................................................................................................................................................
...........................
(търговец – име/фирма, точен адрес, телефон, факс)
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № .........................
Протоколът се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Наредба 16 за изискванията за качество и контрол
за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (ДВ, бр. 43 от 2010 г.)
1. Вид на стоката .................................................

7. Други идентификационни белези (сорт, размер, тегло)

2. Страна на произхода .......................................

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

3. Означен клас на качество ...............................

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

4. Клас на качество в момента на контрола .....

8. Придружаващи стоката документи ............
....................

5. Тегло бруто/нето (кг)*.......................................

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

6. Брой и вид на опаковките ...............................

.............................................................................
...................
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При проведения контрол за съответствие бе установено, че взетата от партидата проба показва следните
отклонения от изискванията за качество:
01

Маркировка: ......... %

05

Чистота: .............. %

08

Оцветяване:
............%

02

Размери: ...........%

06

Външен вид: ....... %

09

Зрялост:
...................%

03

Петна и повреди: ......... %

07

Форма: ................ %

10

Физиологични
дефекти:
....... %

04

Повреди от болести и загнивания: .....%

Поради това партидата не съответства на изискванията за качество на ................................................
............................................................ и е негодна за:
1

внос

2

износ

3

продажба на едро

4

продажба на
дребно

Предписания на инспектора за:
01

Окачествяване и маркиране

04

Препакетиране

06

Преработка

02

Маркиране в по-долен клас

05

Преетикетиране

07

Фураж

03

Пресортиране

08

Унищожаване

Действия на търговеца в определен от него срок съгласно предписанията на инспектора:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

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

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

Трите имена на търговеца или на негов представител

Подпис

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

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

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

Място и дата на издаване

Инспектор

Подпис

_________________________
*Ненужното се зачертава.

Печат

Количество
(кг)

не

да

да

не

външен
вид

маркировка
да

не

размер
(мм/см)

тегло
вътрешни оцветя(г/кг)
дефекти
ване
или
бройки
да
не
да
не
да
не

Резултати

да

не

твърдост

да

не

4634

да

не

захарно
съдърсъдържа- жание на
ние
сок

степен на зрялост

да

не

Съответства на
обявения клас

ВЕСТНИК

Обяснение: „да“ – отговаря на изискванията за качество; „не“ – не отговаря на изискванията за качество (над допустимите отклонения)
Забележка:

Продукт Страна на Обявен
произход
клас
на качество
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2.

1.

№
по
ред

ФОРМУЛЯР ЗА ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Дата: __________ ______________________________________________________ Инспектор:
(наименование и адрес на фирмата)				
(име и фамилия)
______________ 							
Подпис/печат:
Обект на контрол:_________________________________________________________
(инспектор)
(наименование и адрес)
Търговец на контролирания обект:____________________________________
Подпис: ___________
Начало/край на проверката:___________
(име и фамилия на търговеца или
негов представител)

Приложение № 2
към чл. 23, ал. 7

БРОЙ 43
С Т Р. 6 5
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
§ 1. В наименованието на Наредба № 17 от
21 май 2009 г. думите „Европейския фонд по
рибарство за периода“ се заменят с „Европейския фонд за рибарство за Програмен период“.
§ 2. В чл. 1 думите „Европейския фонд по
рибарство (ЕФР)“ се заменят с „Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския
съюз (ЕС)“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката – придобиване и разпространяване на технически иновации,
включително експериментална употреба на
по-селективни риболовни техники, насочени
към придобиване и разпространяване на нови
технически умения, осъществявани от стопански
субект, в партньорство с научна или техническа
организация.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общата цел по ал. 1 обхваща:
1. изпитване в условия, близки до реалните
в производствения сектор, техническата и/
или икономическата приложимост на дадена
иновативна технология с цел придобиване и
разпространяване на технически или икономически познания за изпитваната технология;
2. провеждане на тестове на планове за
управление и планове за разпределение на
риболовното усилие, включително при необходимост, определяне на зони, забранени за
риболов, с цел оценяване на биологичните и
финансовите последствия, както и за експериментално зарибяване;
3. разработване и изпитване на методи за
подобряване на селективността на риболовните
уреди, намаляване на страничния улов, намаляване на подлежащите за връщане в морето
съпътстващи улови или методи за намаляване
въздействието върху околната среда, по-специално върху морското дъно;
4. изпитване на алтернативни видове техники
за управлението на риболова.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думите
„Европейския фонд по рибарство“ се заменят
с „Европейския фонд за рибарство“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4
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от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.),
провеждат съответните процедури при избор
на изпълнител за дейности по проекта при
спазване условията и реда на приложимото
законодателство.“
§ 5. В чл. 4, ал. 3 думите „Приоритетна ос
№ 3“ се заменят с „ОПРСР“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на чл. 5 след думите
„се предоставя за“ се добавя „реализиране на“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. сектор 01: Изпитване на техническата и/
или икономическата приложимост на дадена
иновационна технология в условия, близки до
реалните;“.
3. В точка 2 след думите „планове за управление“ се добавя „и планове за разпределение“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. сектор 03: Разработване и изпитване на
методи за подобряване на селективността на
риболовните уреди;“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Европейски фонд по
рибарство“ се заменя с „ЕФР“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Максималният и минималният размер
на безвъзмездната финансова помощ се определят на база критериите за определяне размера
на финансовата помощ съгласно приложение
№ 2, т. І:
1. при кандидатстване с проект, който е от
колективен интерес, размерът на безвъзмездната
финансова помощ е 100 на сто от одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи;
2. при кандидатстване с проект, който е от
индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80 на сто от одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи.“
§ 8. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Плащанията по проект могат да бъдат
авансово и окончателно.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. еднолични търговци (ЕТ) или юридически
лица, регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите;“
б) в т. 5 думата „учебни“ се заменя с „технически“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите по ал. 1, т. 1 – 4 трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да изпълняват пилотните проекти в
партньорство с научни и/или технически организации;
2. за кандидатите по т. 4 да са регистрирани
като лица, които развъждат и отглеждат риба
и други водни организми, или да притежават
разрешително за извършване на стопански риболов съгласно приложимото законодателство;
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3. за кандидатите по т. 2 да са признати
като организации на производители на риба и
други водни организми съгласно приложимото
законодателство;
4. за кандидатите по т. 3 да са признати като
браншови организации съгласно приложимото
законодателство.“
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „са в открито производство“
се заменят с „не са в открито производство”;
б) в т. 5 накрая се добавят думите „(с изключение на ЕТ)“.
4. В ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени
документи при осигуряване на информация,
поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят
тази информация.“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Подпомагат се проекти, които съответстват на целите на Общата политика по
рибарство на ЕС.“
§ 11. В чл. 12 думите „посочени в“ се заменят
с „по“, а думите „и целите на общата политика
по рибарство“ се заличават.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проектите трябва да са от общ интерес
за лицата и организациите в сектор „Рибарство“
или като цяло за широката общественост.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проектите трябва да съдържат нововъведения в областта на рибарството и да не са
с пряка търговска насоченост.“
§ 13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Пилотните проекти винаги трябва
да включват подходящо научно продължение
с цел да се получат значими резултати. Резултатите от пилотните проекти се публикуват
в технически доклади, достъпни за широката
общественост, които се изготвят от бенефициента, и се предоставят на ИАРА за по-нататъшно
разпространение.“
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „дейностите“ се заменя с
„разходи“.
2. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни
експерти, които не са част от щатния персонал
на кандидата и/или на партниращата научна
или техническа организация;“.
3. Създава се т. 9:
„9. разходи за изработка, доставка и монтаж
на табела по чл. 36.“
4. В ал. 4 цифрата „2015“ се заменя с „2013“.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. риболов с изследователски цели;“
б) в т. 3 накрая се добавя „и сгради“;
в) в ал. 1, т. 6 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициента“;
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г) точка 10 се изменя така:
„10. строително-монтажни работи;“
д) точка 11 се отменя;
е) точка 14 се изменя така:
„14. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата
равностойност 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, оригиналите
от които са приложени към заявлението за
кандидатстване, с изключение на разходите по
чл. 15, ал. 2, 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,
който не може да бъде по-кратък от 5 месеца
считано от датата на подаване на заявлението
за кандидатстване, дата на офертата, подпис и
печат на оферента; оферентите – чуждестранни
лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага в случай,
че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП;“
ж) в ал. 1, т. 16 и 17 се отменят.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 16. В чл. 17, ал. 2 думите „Министерството
на земеделието и храните и на Разплащателната
агенция (РА)“ се заменят с „ОПРСР“.
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите подават заявление за
кандидатстване съгласно приложение № 1 в
ИАРА – София.“
2. В ал. 2 след думите „лично от кандидата“
се добавя „неговия законен представител“.
3. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. представят се в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
законния представител на кандидата или от
упълномощено от него лице копия на документи
техните оригинали се представят за преглед от
служител на ИАРА;“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При подаване на документите в ИАРА
в присъствието на кандидата се извършва опис
на приложените към заявлението за кандидатстване документи.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При непълнота на документите съгласно приложение № 1 ИАРА връща заявлението
на кандидата за отстраняване на непълнотите
заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.“
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6. В ал. 6 думите „прието от служители на“
се заменят с „регистрирано в“.
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер на заявлението за кандидатстване.“
§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „3 месеца“ се заменят с „2 месеца“;
б) в т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) целите, дейностите и изискванията по
тази наредба и критериите за приоритизация и
оценка на проектите в условията на ограничен
бюджет (Приложение № 2, т. ІІ), приети от
Комитета за наблюдение на ОПРСР;“
в) в т. 3, буква „б“ думите „чл. 7, ал. 2“ се
заменят с „чл. 6“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
а) е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
б) по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция;
в) 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.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проектите, по които от извършените
проверки е установена допустимост на кандидата и разходите, се разглеждат от Експертна
комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП),
която се назначава от изпълнителния директор
на ИАРА.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(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.“
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Член на ЕКОП не може да взема участие 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 разработването на заявлението за кандидатстване или е
консултирал кандидата.“
6. Създава се ал. 8:
„(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3.“
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7. Създава се ал. 9:
„(9) ЕКОП изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.“
§ 19. Създава се нов член 19а:
„Чл. 19а. (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен отказ за финансиране в
случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти, установени при проверките по чл. 26,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 26,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 26, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
по чл. 7, ал. 4;
6. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 5 кандидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба.“
§ 20. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИАРА
одобрява или отхвърля с мотивирана заповед
заявленията за кандидатстване по проекти, за
което писмено уведомява кандидата.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от него лице
с изрично нотариално заверено пълномощно
се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При
подписването на договора кандидатът представя
актуално удостоверение за наличие или липса
на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция
за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на
името на кандидата.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При неявяване, непредставяне на документите 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.“
§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи, одобрени
по проекти, надхвърли 90 на сто от определения
бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условията на ограничен бюджет
по приложение № 2, т. ІІ и се одобряват в
низходящ ред.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв приоритет се извършва допълнително
класиране по реда на приемането на заявленията за кандидатстване.“
§ 22. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Бенефициенти, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с изключение на процедурите
за избор на изпълнител/и за предварителни
разходи по чл. 15, ал. 2, т. 2 и 4. Процедурите
се провеждат в съответствие със ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и НВМОП.
(2) Контролът по реда на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.)
се осъществява от ИАРА.
(3) В състава на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка се включва като наблюдател представител на ИАРА съгласно ЗОП и Наредбата
за осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства
от европейските фондове.
(4) Във всички останали случаи извън посочените 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, настъпили 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, протоколите 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 може да откаже сключването на анекс.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 7 бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за
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подписване на анекс към договора по чл. 20,
ал. 2. В анекса се определя окончателният
размер на безвъзмездната финансова помощ
в зависимост от стойността на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
(9) За предварителните разходи по чл. 15,
ал. 2, т. 2 и 4, извършени преди датата на
подаване на заявлението за кандидатстване,
кандидатите, които се явяват възложители по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
НВМОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от
проведената съгласно изискванията на ЗОП или
НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.“
§ 23. В заглавието на глава четвърта думите:
„и контрол върху изпълнението на проектите“
се заличават.
§ 24. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 цифрата „20“ се заменя с „30“.
2. В ал. 5 „РА“ се заменя с „Разплащателна
агенция (РА)“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава след извършено окончателно плащане
от страна на РА.“
§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При кандидатстване за авансово плащане
бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции
на РА (РРА – РА) по място на изпълнение на
проекта по образец съгласно приложение № 3.“
2. В ал. 3 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
3. В ал. 4 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
4. В ал. 5 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
5. В ал. 6 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
6. В ал. 7 след думите „В срок“ се добавя
„до“, а след „изпълнителния директор на“ се
добавя „ДФЗ“.
§ 26. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При кандидатстване за окончателно
плащане бенефициентът подава заявка за плащане по образец съгласно приложение № 4 в
РРА – РА по място на изпълнение на проекта,
като прилага необходимите документи съгласно
заявката за плащане.“
2. В ал. 3 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
3. В ал. 4 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
4. В ал. 6 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
5. В ал. 7 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициентът“.
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6. В ал. 8 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициентът“.
§ 27. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В алинея 1 се правят следните промени:
а) в т. 3 „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“, а
думите „одобрения инвестиционен проект и
извършената инвестиция“ се заменят с „одобрените и реално извършени разходи“;
б) в т. 4 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с думата „бенефициента”;
в) в т. 5 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с думата „бенефициента“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА писмено
уведомява бенефициента, който в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани констатираните нередовности,
непълноти и/или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, извън
посочените съгласно приложение № 4.“
3. Алинея 3 се изменя така:
а) точка 1 се изменя така:
„1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава
със срока за получаване на отговор по ал. 2;“
б) в точка 2 „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“.
§ 28. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Изпълнителният директор на ДФЗ – РА
отказва изплащането на част или на цялата
помощ, когато:“.
2. В т. 2 думата „фактически“ се заменя с
„реално“.
3. В т. 3 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с „бенефициентът“.
§ 29. В чл. 29 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициентът“.
§ 30. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „12“ се заменя с „24“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на подписване на договора
по чл. 20, ал. 2 или от датата на подписването
на анекс в случаите по чл. 22, ал. 8, когато е
приложимо.“
§ 31. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, общите условия на тази наредба, както
и приложимото национално законодателство и
правото на Общността.“
§ 32. В чл. 32 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициентът“.
§ 33. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ползвателят на помощта“
се заменят с „бенефициентът“.
2. В ал. 2 думата „Заявленията“ се заменя
с „Исканията“.
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3. В ал. 3 думата „предложения“ се заменя
с „искания“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или мотивирано отказва
изменението и допълнението на договора по
чл. 20, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(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. 20, ал. 2.“
§ 34. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Най-късно до края на изпълнението
на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря
на всички нормативно установени изисквания,
свързани с одобрения проект.“
§ 35. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 20, ал. 2 бенефициентът
е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва собствеността и ползването на активите – предмет
на подпомагане, под каквато и да е форма с
изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. за проекти, надвишаващи левовата равно
стойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след
окончателното изплащане на безвъзмездната
финансова помощ да постави на видно място
на обекта или, ако това не е възможно, на
административната сграда, в която има офис,
табела, указваща, че проектът е осъществен с
безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР
и ЕФР.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с одобрения проект.“
§ 36. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Бенефициентът е длъжен да включи в табелата по чл. 35, ал. 1, т. 3 следните
елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните 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. текст, който подчертава положителния
аспект от намесата на Европейския съюз:
„Инвестиране в устойчиво рибарство.“
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§ 37. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.“
§ 38. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури осъществява последващ контрол
върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и спазването на
разпоредбата по ал. 1 за срока по чл. 35, ал. 1.“
§ 39. Член 39 се изменя така:
1. Алинея 1 придобива следния вид:
„(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя
всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени
представители на ИАРА, Министерството на
земеделието и храните, ДФЗ, Министерството
на финансите, Сметната палата на Република
България, Европейската комисия, Европейската
сметна палата, Европейската служба за борба с
измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява
своето право на контрол върху документите и
договорните условия на всички бенефициенти и
техните подизпълнители и доставчици, свързани
с осъществяването на проекта.“
2. В ал. 3 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с думата „бенефициента“.
3. В ал. 4 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с думата „бенефициента“.
§ 40. В член 40 думите „ползвателят на помощта“ се заменят с думата „бенефициентът“.
§ 41. В чл. 41:
1. В ал. 1 думите „Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ“ се заменят с думата
„Бенефициентите“.
2. В ал. 2, точка 2 думите „ползвателя на
помощта“ се заменят с думата „бенефициента“.
3. В ал. 3 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с думата „бенефициента“.
4. В ал. 4 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с думата „бенефициентът“.
§ 42. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. При неспазване на условията по
чл. 35 – 41 включително получената по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ и се открива процедура по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.“
§ 43. Член 44 се изменя така:
„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 местонахождение на обекта на инвестицията, когато е приложимо;
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2. приоритетна ос, мярка и сектор;
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.“
§ 44. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните промени:
1. В т. 6 след думите „юридическо лице“ се
добавя „или едноличен търговец“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „Бенефициент“ е юридическо лице или
едноличен търговец, което е крайният получател
на безвъзмездната финансова помощ.“
3. Точка 8 се изменя така:
„8. „Пилотен проект“ е проект, който е
изцяло иновативен, с ограничени разходи и
продължителност предвид неговата експериментална същност.“
4. В точка 10 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициента“.
5. В т. 12 се добавя изречение второ: „Икономически оператор е всяко физическо или
юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от фонда,
с изключение на държавата при изпълнение
на нейните правомощия на публична власт.“
6. Точка 13 се изменя така:
„13. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на
чл. 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006
от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на чл. 39, т. 2 на Регламент (ЕO)
№ 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за
определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.“
7. Точка 21 се изменя така:
„21. „Проекти от общ интерес“ се отнасят за
дейности и услуги, достъпни за всички заети в
сектор „Рибарство“ при еднакви условия. Мерките от общ интерес подпомагат постигането
на целите на Общата политика по рибарство
на ЕС и са с по-широк обхват от мерките,
предприемани от частни организации.“
8. Точка 22 се изменя така:
„22. „Научни организации“ са юридически
лица, които извършват научни изследвания в
съответствие с действащото законодателство.“
9. Точка 23 се изменя така:
„23. „Риболов с изследователски цели“ е
използването на различни видове оборудване
за търсене на риба, както и риболовни уреди,
установяващи видовете и количествата рибни
ресурси в дадена зона, с цел определяне на
размера на рибните ресурси и икономическата жизнеспособност на стопанския риболов в
тази зона.“
10. Създава се т. 26:
„26. „Техническа организация“ е организация,
осигуряваща законово регулиран контрол на
техника и технологии, използвани в областта
на рибарството, аквакултурата и екологията.“
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§ 45. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 5
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд за
рибарство

по Мярка 3.5.
Пилотни проекти

`
ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

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

1.1 ЕИК/ Булстат
2.

Име на партниращата научна/техническа организация и правна форма

2.1 ЕИК/ Булстат
3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата по т. 1.

Име

Презиме

ЕГН
л.к. №
издадена на
от
Постоянен адрес

г.

Фамилия

БРОЙ 43
4.
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Правен статус на лицето, представляващо кандидата

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

Име

Презиме

Фамилия

5.2. Номер на пълномощно

6.

Седалище

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

7.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща
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Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото)( Моля
посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или
т.5 )

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
9.

Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

10. Информация за банковата сметка на кандидата
10.1. Име и адрес на банката

10.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране (за кандидата и/или партниращата организация):
11. Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд за рибарство по друг проект?

Да

Не

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

12. 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.

БРОЙ 43
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Кандидатствам за:

Допустими сектори: (Отбележете сектора, за който кандидаствате)

Забележка: При попълване на настоящата част от Заявлението за кандидатстване е необходимо да
се попълнят всички допустими разходи, за които се кандидатства, дори и при използване на външна
експертна помощ и осигуряване на комплексна услуга за организация .

Сектор 01 – Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на
дадена иновационна технология в условия близки до реалните

�

Сектор 02 – Тестване на планове за управление и планове за разпределение на
риболовното усилие

�

Сектор 03 – Разработване и изпитване на методи за подобряване на
селективността на риболовните уреди

�

Сектор 04 - Изпитване на алтернативни видове техники за управление на
риболова

�

14.

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

а.

закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно),
съоръжения и други, пряко свързани с пилотния проект, включително разходи, включени в
продажната цена за осъществяване на доставката, инсталирането, изпитването и
въвеждането в експлоатация на оборудването /машините/ съоръженията

�

б.

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

�

в.

закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и
въвеждане в експлоатация

�

г.

предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до
5 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не
повече от левовата равностойност на 15 000 евро

�

д.
е.
ж.

експериментален риболов
специфични разходи по изпълнението на целите по проекта
възнаграждения включително осигуровки, дължими от работодателя на външни експерти,
които не са част от щатния персонал на кандидата и/или на партниращата научна или
техническа организация

�
�
�

з.

подобряване на енергийната ефективност /за кандидатите по Сектор 01 и Сектор 04/

�

и.

разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 36

�

15. Стойност на проекта ________________________ лева, съгласно приложената Проектна
обосновка.
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Размер на субсидията ____________________ лева, съгласно Приложение № 2, т. I, който
представлява _____________%;
16.

Придружаващи документи към Заявлението за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта

Проектна обосновка
Договор за сътрудничество между кандидата и партниращата организация
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето
3.
представляващо кандидата
1.

� да

2.

� да

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично
от кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.
Заповед на Ръководителя на бюджетната организация или друг еквивалентен акт за
5.
кандидатстване по мярката
6. Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ
Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
7.
регистриран по ЗДДС или декларация в свободен текст в случай, че не е регистриран.
4.

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, ал. 3, т. 4
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
9. (ТД на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за
кандидатстване
8.

Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка и/или
услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност 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, оригиналите от които са
приложени към Заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 15, ал.
2, т.2 и т. 4; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити:
лого, Единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата,
10.
който не може да бъде по-кратък от 5 месеца, считано от датата на подаване на
Заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис и печат на оферента;
оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност,
съгласно националното им законодателство. В случай, че за дадена дейност кандидатът
се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, оферти
по тази точка не се представят. За предварителните разходи по чл. 15, ал 2, т. 2 и т. 4
кандидатът предоставя договор с изпълнител в оригинал.
11. Справка за ДМА и ДНМА на кандидата към момента на кандидатстване

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

� да � непр

� да � непр

� да

ІI. Специфични документи които се прилагат в зависимост от кандидата и партниращата
организация
Научни организации
Копие от документ, удостоверяващ последната валидна институционална акредитация на
12.
партниращата научната организация
III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:
1.
2.
3.
4.
5.

� да � непр

� да � непр
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Декларации

Декларирам, че представлявания от мен кандидат няма изискуеми и ликвидни задължения
към ИАРА
Декларирам, че представлявания от мен кандидат няма изискуеми и ликвидни задължения
към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че представлявания от мен кандидат не е подпомаган по други програми на
Общността за същата инвестиция
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 ми,
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка
6 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.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени
7
документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
8
кандидатстване

� да
� да
� да

� да

� да

� да

� да
� да

9

Декларирам, че проектът ми е иновативен, съгласно дефиницията в §1, т.19 от
допълнителните разпоредби на Наредбата.

� да

10

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
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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 документите за регистрация на кандидата;
1.1. Вписва се ЕИК/ БУЛСТАТ на кандидата;
2. Името и правната форма на партниращата научна/техническа организация;
2.1 Вписва се ЕИК/ БУЛСТАТ на партниращата организация;

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III
11.
12.
IV
13.
14.
15.

V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VI
12.
VII

Попълват се данните от личната карта за представляващия кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да
предостави заверено от кандидата копие от личната карта на представляващия
кандидата за сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта;
Попълва се управител, директор и др.;
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация;
Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата;
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт;
Попълва се адреса за кореспонденция на лицето за контакт;
Попълва се информация за банковата сметка на кандидата;
В част Б се попълва следната информация за проектите:
Попълва се в случаите, когато кандидатът и/или партниращата организация са получавали
финансиране от ЕФР за други проекти;
Попълва се в случаите, когато кандидатът и/или партниращата организация са получавали
финансиране от други фондове за същия проект или за обособена част от него;
В част В се попълва следната информация за проектите:
Отбележете сектора, за който кандидатствате;
Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате;
Впишете стойността на проекта, съгласно приложената Проектна обосновка и размера на субсидията,
съгласно Приложение № 2.
В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване документи,
като:
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава
лично от кандидата
Документът е задължителен, когато кандидатът или партньорът е бюджетна организация.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен, в случай че за дадената дейност не се явява възложител по ЗОП. За
извършени допустими предварителни разходи, договорът/-ите се предоставят задължително.
Документът е задължителен.
В част В II, т. 12
Документът е задължителен за висши учебни заведения, съгласно Закона за висшето образование
В част В, т. 16, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
преценка се отнасят до проекта, за който кандидатствате. Допълнителните документи следва да
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата 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
XI
подаване на Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ
XII номер.

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

С Т Р. 7 9

ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.5. Пилотни проекти

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 на кандидата.
1.2. Правен статут и дейност на партниращата организация. Мотиви при избора на партньор.
В тази част се описва статута на партньора. Описват се водещите мотиви, които са довели до избор на партниращата организация.
1.3. Описание на пилотния проект. В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори , причините, предположили реализацията му,
местоположение на изпълнение на проекта. Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в Наредбата.
1.3.1. Описание на иновативната идея - обект на настоящия проект.
В тази част се описва същността на идеята, която ще бъде развита в рамките на настоящия пилотен проект. Описва се настоящето състояние на науката
и техниката в конкретната област на рибарството и какви са очакванията от разработването на конкретната иновативна идея за развитието на сектор
"Рибарство". Описва се на какви научни изследвания направени досега се базира иновативната идея.
1.3.2. Иновативност на идеята.
В тази част се се привеждат доказателства за иновативност на идеята, заложена в пилотния проект. Описва се на какво ниво е иновацията национално, европейско или световно.
1.3.3. Етап на разработване на иновативната идея.
Описват се изследванията предприети от кандидата до момента за разработването на иновативната идея и до каква степен е развита към момента на
кандидатстването. Необходимо е да се опише дали е извършвана техническа оценка за изпълнимост на идеята и какви са резултатите. В случай, че
такава оценка не е извършвана, кандидатът привежда доказателства за техническа изпълнимост на иновативната идея. Описват се възможните
технологични рискове (провали) във връзка с изпълнението на пилотния проект и как ше бъдат предотвратени.
1.4. Приложимост на проекта
1.4.1. Евентуалното икономическо въздействие при успешно внедряване на иновативната идея и изпълнение на настоящия пилотен проект?
(За кандидати по Сектор 01)
Описва се в каква степен иновацията е реалиризируема на пазара. В случай, че са разработени маркетингови проучвания и анализи във връзка с
внедряването на иновтивния продукт/процес, извършени от независими експерти, моля приложете ги към проекта. Ако няма разработени
такива,следва да се изложат вижданията на кандидата, придружени със съответната документация, за потенциални пазари на продукта/процеса (когато
е приложимо).
Описват се наличните в сектор "Рибарство" технологии, близки до иновативната (конкуренти
1.4.2. Очаквани резултати от прилагането на иновацията върху състоянието на околната среда и/или сектор "Рибарство" (За кандидати по
всички Сектори)
Описват се основните очаквани резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта.
1.5. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта, описание на дейностите.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и
избраната стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи (включително изплозване на външна
експертна помощ, съгласно допустимите разходи по Наредбата.) Описват се подробно дейностите, машините и оборудването, които ще се извършат/
използват за постигане на заложените резултати.
1.6. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта, който не надвишава срока по Наредбата.
1.7. 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".
1.8. 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. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМОП и предвижда разходи по чл. 15, ал. 2, т.2 и т. 4 от Наредбата, се прави подробно описание
на проведената процедура. За дейностите, заложени за изпълнение след одобрение на проекта, в случаите когато кандидатът се явява възложител по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, се описват начина за определяне стойностите на всеки разход.
ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
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2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и описаните в т.1.5.
допустими разходи по видове и групи дейности

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставч
ик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

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

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

Общо

0,00

*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 Е
7. В Колона Ж се посочват имената/названията на доставчиците, които кандидатът е избрал за изпълнение на дейностите. Полето не се
попълва за разходи за командироване и възнаграждения, както и в случаите когато кандидатът се явява възложител по ЗОП. За
предварителните разходи се описва избрания доставчик.
2.1.1. Посочете вида на другия вид финансиране_______________________________________________

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
2.4. План за действие

№

1
2
3
....
n

Цел
А

Дейност

Описание на
дейности,
компоненти,
средства

Дата на
стартиране

Дата на
приключван
е

Отговорен
партньор
(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

2.5. Таблица за разходите по дейности.
№

1
2
3
....
n

Дейност
(по т. 2.4)

Вид на разхода

А

Б

Единична
цена с ДДС
(лева)
В

Количество
Г

2.6. Прогнозни разходи за възнаграждения на нает външен персонал пряко свързан с изпълнението на проекта:

№

Общо
Размер на
Начислени
осигуровкит разходи за
осигуровки
е, дължими възнагражд
Брой наети за изпълнение и описание Възнаграждение
дължими от
ения и
от
на дейността, за която се наема
за 1 нает
работодателя
работодател осигуровки
(%)
(Б+Г)*А
я (Б*В)/100
А

Б

В

1
2
3
....
n
Общо разходи за възнаграждения и осигуровки на кандидата за периода на изпълнение на
проекта:
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1. В колона А попълнете броя на наетите за изпълнение и описание на дейността, за която се наема;
2. В колона Б попълнете wъзнаграждениеto 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. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

1

Изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата или икономическата
приложимост на дадена иновативна технология, с цел придобиване и разпространяване на технически
или икономически познания за изпитваната технология

�

2

Провеждане на тестове на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие,
включително при необходимост, определяне на зони, забранени за риболов, с цел оценяване на
биологичните и финансови последствия, както и за експериментално зарибяване

�

3

Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди,
намаляване на страничния улов, намаляване на подлежащите за връщане в морето съпътстващи улови
или методи за намаляване въздействието върху околната среда , по-специално върху морското дъно

�

4

Изпитване на алтернативни видове техники за управлението на риболова.

�

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________
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§ 46. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2

І. Критерии за определяне размера /интензитета/ на безвъзмездната финансова
помощ
Критерии

% финансиране

Критерии

% финансиране

колективен интерес

100

80

колективни органи,
иницииращи проекта

100

публичен достъп до
резултатите от проекта

100

финансово участие на
колективни
организации и
научни/технически
организации

100

индивидуален
интерес
проектът е
иницииран от
индивидуален
бенефициент
резултатите от
проекта остават
частна собственост
и под частен
контрол
липса на финансово
участие на
колективни
организации и
научни/технически
организации

80

80

80

ІІ. Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен
бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР:
1. Аквакултура;
2. Дребномащабен крайбрежен риболов от риболовни кораби под 12 метра,
извършващи риболов в Черно море;
3. Риболов в Черно море, извършван от риболовни кораби над 12 метра;
4. Други подсектори.“
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„Приложение № 3
към чл. 25, ал. 1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
МЯРКА 3.5. Пилотни проекти

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)
Име: ___________________________ Презиме: __________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________ Седалище и адрес на управление:______________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:____________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________________
Попълва се от законния представител на бенефициента - представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име: ___________________________ Презиме: __________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: ______________________________
Постоянен адрес:____________________________________________________________________________________
_____________________телефон__________________факс_________________________E-mail

Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN: _______________________ Банков код (BIC): __________________________________________
Банка: ___________________________________Банков клон___________________________________
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/
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Име: ________________________ Презиме: _____________________ Фамилия:_______________________________
Лична карта №: __________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: _____________________________________
Пълномощно №: ____________________/ дата: _____________________________________________
Местоположение на инвестицията_____________________________________________________________________
град/село

община

област

Адрес:

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

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

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

� Да

� Да
� Да

� Непр.
� Непр.

3.

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

� Да

4.

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

� Да

Име на бенефициента/упълномощено лице

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат
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§ 48. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 26, ал. 1

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

Документите представени със Заявката за авансово плащане, трябва да отговарят на следните изисквания:
Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на
1. представяне на заверени от бенефициента копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от
служител на РА;
Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
2.
Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да
бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и
3. преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.
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Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.5. Пилотни проекти
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА: _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Вид плащане:
Получено:

Окончателно �
Авансово плащане �

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

Печат:
Попълва се от бенефициента
Наименование на бенефициента (по регистрация)

ЕИК/ БУЛСТАТ №:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента
Име на законния представител на бенефициента
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/паспорт №:
Пълномощно №:

Адрес:

от:

/ дата:

Местоположение на инвестицията:
Община

Фамилия:

издадена на:

Област:
Град/село

ЕГН:
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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.
МЯРКА 3.5. Пилотни проекти

Допустими сектори:
Сектор 01 - Изпитване на техническата или икономическата приложимост на дадена иновационна
технология в условия близки до реалните;

� Да

Сектор 02 - Тестване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие;

� Да

Сектор 03 - Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди;

� Да

Сектор 04 - Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова.

� Да

Допустими разходи:
1. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с пилотния
проект, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталирането, изпитването и въвеждането в
експлоатация на оборудването /машините/ съоръженията
� Да
2. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

� Да

3. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане
в експлоатация;

� Да

4. предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5 на сто
от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата
равностойност на 15 000 евро;

� Да

5. експериментален риболов;

� Да

6. специфични разходи по изпълнението на целите по проекта;

� Да

7. възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни експерти, които не са част от щатния
персонал на кандидата и/или на партниращата научна или техническа организация;

� Да

8. подобряване на енергийната ефективност /по сектори 01 и 04/

� Да

9. разходи за изработка, доставка и монтаж на табела;

� Да

A. Общи документи:
1

Копие от документ за самоличност на законния представител 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.

5

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. За организации на производители
отделно за всеки член на организацията.

� Да

6

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

� Да

7

Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на
Заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството.

� Да

8

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

� Да

9

Договори за доставки и/или услуги с детайлно описание на видовете дейности, цена, срок,
количество и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.

� Да

10

Приемо-предавателни протоколи между доставчика/изпълнителя и бенефициента, съдържащ
подробно описание на извършените дейности.

� Да

11

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

12

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

� Да

� Непр.
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13

Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на
производителите.

� Да

� Непр.

14

Копие от документ, удостоверяващ, че кандидатът е регистриран като браншова организация.

� Да

� Непр.

15

Копие от регистрация като производител на аквакултури.

� Да

� Непр.

16

Копие от разрешително като лице, извършващо стопански риболов.

� Да

� Непр.

17

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

� Да

� Непр.

18

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

� Да

� Непр.
� Непр.

19

Договор за сътрудничество между бенефициента и партниращата научна организация.

� Да

20

Технически доклад за резултатите от пилотния проект.

� Да

21

Декларация от доставчиците, че предмета на инвестиция (за машини, оборудване и
съоръжения) не са втора употреба.

22

Да

� Непр.

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

� Да

� Непр.

23

Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.

� Да

24

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

� Да

25

Сметка за изплатени суми за платените възнаграждения на наети външни експерти

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.
� Непр.

Б. Специфични документи:
Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване пряко свързани с пилотният проект

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

Регистриране на иновативната технология, разходи за патентоване и/или лицензиране на
иновацията

� Да

1

Копие от патент издаден от Патентното ведомство.

� Да

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 или друг документ,
удостоверяващ закупуването на патент от бенефициента.

� Да

� Непр.

В. Декларации:
1

Декларирам, че дейността, за която кандидатствам 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 безвъзмездна финансова помощ.

� Да

4

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

5

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

� Да

6

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

� Да

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 безвъзмездно финасово подпомагане 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.
Име на бенефициента
Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел Заявката за плащане
Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил Заявката за плащане

подпис и печат
подпис и печат
подпис и печат

0,00 лв
0,00 лв

7

0,00 лв

(D)

0,00 лв (C)

0,00 лв

(B)

Мл. експерт/експерт РРА-РА

Име, подпис, дата “

9

Дата на фактурата

ВЕСТНИК

Име, подпис, дата, печат

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на разходите

Предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в
размер до 5 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни
разходи, но не повече от левовата равностойност на 15 000 евро;

0,00 лв

6

8

No на фактурата

№ на зявката:

Окончателно

Версия 2
изм. 0

ДЪРЖАВЕН

0,00 лв (A)

0,00 лв

5

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

0,00 лв

7

4

6
0,00 лв

5

Обща сума без ДДС

3

4

Цена за актив без
ДДС

2

3

Количе Мерни
ство
ед.

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Вид на плащането:

Таблица за разходите

1

Вид на дейността

№

№ на проекта от ИАРА:

Таблица за разходите
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§ 49. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 41, 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.“

Заключителна разпоредба
§ 50. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
4460

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за
постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за
приспособяване на българския риболовен
флот“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд
по рибарство за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 79 от 2009 г.)
§ 1. Наименованието на Наредба № 21 от
24 септември 2009 г. се изменя така:
„Наредба № 21 от 24 септември 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.
„Публична помощ за постоянно прекратяване
на риболовни дейности“ по Приоритетна ос
№ 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.“.
§ 2. В чл. 1 думите „Европейския фонд по
рибарство“ се заменят с „Европейския фонд за
рибарство“ и в края на текста се добавя „на
Европейския съюз (ЕС)“.
§ 3. В чл. 3 думите „Европейския фонд по
рибарство“ се заменят с „Европейския фонд
за рибарство“, а думите „Обща политика по
рибарство и аквакултура“ се заменят с „Общата
политика по рибарство“.
§ 4. В чл. 4, ал. 3 думите „Приоритетна ос
№ 1“ се заменят с „ОПРСР“.
§ 5. Основният текст на чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя във вид на премии по проекти на
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собственици на риболовни кораби по следните
сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Безвъзмездната финансова помощ е в
размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват
от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на
Република България.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за постоянно прекратяване на
риболовните дейности се установява, вземайки
предвид най-благоприятната стойност на база
възрастта и тонажа на риболовния кораб, изразен в бруто тонаж (GT).“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „финансовата помощ“ се
заменят с „безвъзмездната финансова помощ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея
се допуска при условията на чл. 19, ал. 2 или
при процедура на ограничен бюджет по чл. 25.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За безвъзмездна финансова помощ могат
да кандидатстват собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните
кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра
на риболовните кораби на Общността.“
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. не са обявени в несъстоятелност или не
са в открито производство по несъстоятелност;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. притежават валидно разрешително за
стопански риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);“
в) В т. 8 думите „в предвидените от ЗРА
случаи“ се заменят с „в предвидените от закона случаи“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. са представили документ/и с невярно
съдържание, неистински или подправен/и, при
осигуряване на информация, поискана от ИАРА
и ДФЗ, или не предоставят тази информация;“.
2. Създава се т. 3:
„3. са извършвали незаконен, недеклариран и
нерегламентиран риболов през последните три
години към датата на кандидатстване, установен
с влязло в сила наказателно постановление.“
§ 11. В чл. 14 думите „по образец“ се заличават.
§ 12. В чл. 15 думите „посочена в“ се заменят с „по“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Безвъзмездната финансова помощ се
предоставя на собственици на риболовни кораби, засегнати от план/ове за приспособяване
на риболовното усилие, когато те са част от:“ .
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Мерките за приспособяване капацитета
на българския риболовен флот ще бъдат прилагани в рамките на план/ове за приспособяване
на риболовното усилие и последващо приемане
на консервационни мерки по отношение на
запасите от риба в Черно море (цаца, калкан
и други).“
§ 14. В чл. 18, ал. 1, т. 4 думите „по линията
на“ се заменят със „с“.
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съкращението „ТЗ“ се заменя с
„Териториалното звено (ТЗ)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За сектор 01, за да бъде изплатена
премия на собственика на риболовен кораб,
собствеността върху кораба трябва да бъде прехвърлена чрез покупко-продажба на лицензирана
компания за разкомплектоване и скрапиране на
кораби, като премията се намалява с размера
на продажната цена.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За да бъде изплатена премия на собственик на риболовен кораб, кандидатстващ
по дейност 3 от сектор 02 и/или сектор 03,
собствеността на кораба трябва да бъде прехвърлена на лице, което е одобрено за финансиране от ИАРА по проект по мярка 3.2 и/или
3.6 на ОПРСР.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Изключение от ал. 2 и 3 е пренасочването на риболовния кораб за туристически
дейности и кораб-музей по сектор 02, като
собственикът е длъжен да демонтира всички
риболовни уреди на борда.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Подаването на заявление за кандидатстване за дейност 3 от сектор 02 и по сектор 03
е допустимо само след предварително одобрен
от ИАРА проект на кандидат по мярка 3.2 или
по мярка 3.6 от ОПРСР.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) При кандидатстване по дейност 3 от
сектор 02 и по сектор 03 кандидатът представя:
1. сключен договор с кандидат по мярка
3.2 или по мярка 3.6 съгласно изискванията
на съответните наредби за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мерките;
2. уведомително писмо от изпълнителния
директор на ИАРА за одобрен проект на кандидата по т. 1.“
7. Създава се ал. 7:
„(7) Дейностите по ал. 1 – 4 трябва да бъдат извършени от собственика на риболовния
кораб след сключване на договора по чл. 24,
ал. 2 и преди подаване на заявка за плащане.“
§ 16. В чл. 21, ал. 3 след думите „на електронната страница на ИАРА“ се поставя запетая
и добавя „на ОПРСР“.
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ТЗ
на ИАРА по място на регистрация на кораба.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата и/или законния представител на кандидата и/или от упълномощено от
него лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване пред
ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР.“
3. Основният текст на ал. 3 се изменя така:
„(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При подаване на документите в ТЗ на
ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за
кандидатстване документи.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При непълнота на документите заявлението за кандидатстване се връща на кандидата
за отстраняване на непълнотите заедно с копие
от контролен лист с отбелязаните непълноти.“
6. В ал. 6 думата „прието“ се заменя с „регистрирано“.
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер на заявлението за кандидатстване.“
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст „ИАРА“ се заменя с
„ИАРА – София“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на
заявените данни и/или посочените факти ИАРА
уведомява писмено кандидата, който в срок до
10 работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани посочените нередовности,
непълноти или неясноти, чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно
приложение № 1, свързани с одобрението на
заявлението за кандидатстване.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по 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. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проектите, по които от извършените
проверки е установена допустимост на кандидата и премията, се разглеждат от Експертна
комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП),
която се назначава от изпълнителния директор
на ИАРА.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(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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6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Член на ЕКОП не може да взема участие 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 разработването на заявлението за кандидатстване или е
консултирал кандидата.“
7. Създава се ал. 8:
„(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3.“
8. Създава се ал. 9:
„(9) Експертната комисия за осигурявяане на
прозрачност изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.“
§ 19. Създава се нов член 23а:
„Чл. 23а. (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен отказ за финансиране в
случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти, установени при проверките по чл. 23,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 23,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 23, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 4
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата премия по реда на тази наредба.“
§ 20. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИАРА
одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана заповед, подлежаща на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява
кандидата.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от него лице
с изрично нотариално заверено пълномощно
се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При
подписването на договора кандидатът представя
актуално удостоверение за наличие или липса
на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция
за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на
името на кандидата.“
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
в определения срок кандидатът губи право на
получаване на безмъзмездна финансова помощ
по одобрения проект и може да кандидатства
отново за същия проект по реда на тази наредба.“
§ 21. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите премии, одобрени
по проекти, надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и
оценка на проектите в условията на ограничен
бюджет по приложение № 3 и се одобряват в
низходящ ред.“
§ 22. Заглавието на глава четвърта се изменя така:
„Изплащане на безвъзмездната финансова
помощ“.
§ 23. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бенефициентът подава заявка за плащане
в регионалните разплащателни агенции (РРА)
на ДФЗ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА),
по място на регистрация на кораба и прилага
документите съгласно приложение № 4.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали
се представят за преглед от служителите на РА.“
3. В алинея 4 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициента“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При непредставяне или нередовност
на документите по ал. 1 РРА – РА връща документите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от което
са видни липсите и нередовността.“
5. В алинея 7 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) След приемане на документите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за плащане.“
§ 24. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“.
2. В ал. 1, т. 4 и 5 думите „ползвателя на
помощта“ се заменят с „бенефициента“.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява
писмено бенефициента, който в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
може да отстрани констатираните нередовности,
непълноти и/или неясноти чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи извън
посочените в заявката за плащане съгласно
приложение № 4.“
4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
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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 институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.“
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„Изпълнителният директор на ДФЗ – РА
отказва изплащането на част или на цялата
помощ, когато:“;
б) точка 2 се отменя.
в) в т. 3 думите „ползвателят на помощта“
се заменят с „бенефициента“.
2. В ал. 2 думата „плащане“ се заменя с „изплащане на безвъзмездната финансова помощ“.
§ 26. В чл. 30 думите „ползвателят на помощта“ се заменят с „бенефициентът“.
§ 27. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, условията на тази наредба, както и
приложимото национално законодателство и
правото на Европейския съюз.“
§ 28. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Най-късно до края на изпълнението
на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря
на всички нормативно установени изисквания,
свързани с одобрения проект.“
§ 29. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. В срок до 2018 г. включително
бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.“
§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя
всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени
представители на ИАРА, Министерството на
земеделието и храните, ДФЗ, Министерството
на финансите, Сметната палата на Република
България, Европейската комисия, Европейската
сметна палата, Европейската служба за борба с
измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява
своето право на контрол върху документите,
свързани с осъществяването на проекта.“
2. В алинея 3 думите „ползвателят на помощ
та“ се заменят с „бенефициентът“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на институциите, посочени в ал. 1.“
§ 31. Член 36 се изменя така:
„Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството,
като поддържа отделна аналитична счетоводна
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сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период
5 години считано от датата на подписване на
договора по чл. 24, ал. 2.“
§ 32. Член 37 се изменя така:
„При неспазване на условията по чл. 34 – 36
включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява
за изискуема от изпълнителния директор на
ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ
и се открива процедура по възстановяване на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.“
§ 33. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури осъществява последващ контрол
върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 34.“
2. В ал. 2 думата „избора“ се заменя с
„одобрението“.
§ 34. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. 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 отпусната премията;
2. приоритетна ос, мярка, сектор и дейност;
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.“
§ 35. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „физическо лице“ се заличават.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „Бенефициент“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което е крайният получател
на безвъзмездна финансова помощ.“
3. В т. 8 думите „ползвател на помощта“ се
заменят с думата „бенефициент“.
4. В т. 10 думите „публична помощ“ се
заличават.
5. В т. 12 думата „фонда“ се заменя с „ЕФР“.
6. Точка 13 се изменя така:
„13. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 59
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27
юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство
и на чл. 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007
на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.“
§ 36. Навсякъде в наредбата думите „публична помощ“ се заменят с „безвъзмездна
финансова помощ“.
§ 37. Навсякъде в наредбата думите „ползвател на помощта“ и „ползвател“ се заменят
с „бенефициент“.
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§ 38. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 5
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване българския риболовен флот

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд за
рибарство

по Мярка 1.1.

Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правна форма (ЮЛ, ЕТ)

2.

ЕИК

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Фамилия

Презиме

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

5.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

Данни за риболовния кораб

(съгласно данните от регистрацията )

Единен идентификационен номер на риболовен кораб(CFR)

B G -

Име на кораба
Външна
маркировка
Тонаж
в БT
Име на
капитана

Обща дължина
в метри

Код на пристанището
на регистрация
Възраст
на кораба

B G Основни мощности
на двигателя (kW)

Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Страница 1

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

6. Попълва се при упълномощаване
6.1. Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

6.2. Номер на пълномощно

7.

Седалище

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

8.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща
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9.
Лице за контакт ( Моля посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно
от посоченото в т.3 или т.6 )

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

Електронна поща
10. Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

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

11.2. 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.
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Кандидатствам за:

Допустими сектори и дейности във връзка с постигането на целта на мярката
(Отбележете сектора и дейността, за които кандидаствате)

Сектор 01 – Нарязване на риболовния кораб за скрап

�

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

�

Дейност 1: Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма

�

Дейност 2: Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей

�

Дейност 3: Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение

�

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

�

15. Кандидатствам за премия в размер на ________________________ лева, съгласно
Приложение № 2 към Чл. 9, ал. 1.
15.1 Размер на безвъзмездната финансова помощ ____________________ лева, което
представлява ____________ % от общия размер на стойността на проекта.
/Размерът на безвъзмездната финансова помощ За Сектор 01 е премията, изчислена съгласно
Приложение № 2 намалена с продажната цена на кораба, съгласно договора за прехвърляне на
собствеността на кораба/

16.

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
1.
представляващо кандидата
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
2.
кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.
3. Копие от документ удостоверяващ Единния идентификационен код (ЕИК).
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

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.
Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 12, ал 3, т, 4 от Наредбата.
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.
Копие от позволително за плаване и/или Акт за националност за риболовните кораби с
тонаж над 40 БТ, издавани от ИА ”Морска администрация”.
Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА”
”Морска администрация”.
Копие от документ за собственост на риболовния кораб
Копие от разрешителното за стопански риболов
Копие от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми

� да
� да � непр
� да
� да
� да

� да

� да

� да
� да
� да
� да

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи Заявлението за
кандидатстване:
Документи, свързани с изплащането на премия по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03

� да � непр

12.

Договор за взаимодействие с кандидат по мярка 3.2 или по мярка 3.6

� да

13.

Уведомително писмо от изпълнителния директор на ИАРА за одобрен проект на кандидата по
мярка 3.2 или по мярка 3.6

� да
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� да � непр

1.
2.
3.
4.
5.

Част Г
1
2
3

4

5

6

7
8

Декларации

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни
задължения към ИАРА
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни
задължения към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други
програми на Общността за същата инвестиция
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 ми,
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
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.
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

� да
� да
� да

� да

� да

� да

� да
� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата
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Инструкция

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

В част В се попълва следната информация за премията, за която кандидатствате:

14. Отбележете сектора и дейност, за които кандидатствате
Посочва се размерът на премията, за която кандидатствате, изчислена съгласно Приложение № 2, в
15.
лева.
15.1. Посочва се размерът на безвъзмездната финансова помощ в лева и изчислена в проценти.
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В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване общи
документи, като:
Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава
лично от кандидата
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 01.
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 01.
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03.
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03.
В част В, т. 16, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
преценка се отнасят до проекта, за който кандидатствате. Допълнителните документи следва да
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата.

VII. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване се подписва и подпечатва в присъствието на служител на ИАРА,
като при подписването се поставя и дата.
IX. 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
X.
подаване на Заявлението за кандидатстване.
VIII.

XI.

Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това Заявление и приложените документи.

Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности
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§ 39. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
Метод за определяне размера на премиите

Определянето на премията се извършва на
две стъпки по следната методика:
Първа стъпка:
По таблица № 1 за всеки отделен кораб,
за който се кандидатства, се определя горната
граница (лимит) на размера на премията в
евро, на база неговия бруто тонаж (GT).
Таблица № 1. Изчисляване на индивидуалния лимит на премиите, предоставяни на
собственици на риболовни кораби за постоянно
прекратяване на риболовни дейности
Категория на риболовния кораб по
тонаж (GT)

ВЕСТНИК
3

За риболовни кораби на възраст от 30 и
повече години: стойността по таблица №
1, се намалява с твърда ставка от 22,5 % и
така изчислената крайна стойност се редуцира с 50 %.

За дейност „Пренасочване на риболовния
кораб за нуждите на туризма“ на сектор 02
„Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов“
за изчисляване на премията се използва същата
методика, като полученият окончателен размер
на премията по таблица № 2 се редуцира с 50 %.
Трета стъпка:
Изчисленият размер на премията в евро се
преизчислява в левове по централния курс на БНБ.“
§ 40. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 25, ал. 1

Евро

0<10

11 000 х GT + 2000

10<25

5 000 х GT + 62 000

25<100

4 200 х GT + 82 000

100<300

2 700 х GT + 232 000

300<500

2 200 х GT + 382 000

500 и повече

1 200 х GT + 882 000

Втора стъпка:
Окончателният размер на премията се изчислява, като резултатът, получен от таблица
№ 1, се редуцира по таблица № 2 в зависимост
от възрастта на кораба.
Таблица № 2. Формули за окончателно изчисление на премиите, предоставяни на собственици
на риболовни кораби за постоянно прекратяване
на риболовни дейности в Черно море
1

За риболовни кораби на възраст от 10 до
15 години: стойността по таблица № 1 се
редуцира с 50 %.

2

За риболовни кораби на възраст от 16 до
29 години: стойността по таблица № 1 се
намалява за всяка една от годините над 15
с 1,5 % и така изчислената крайна стойност
се редуцира с 50 %.

С Т Р. 1 0 1

Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет
Приоритет за избор на
проектите ще
бъде даван в следната
последователност:
Проекти, свързани с план/
ове за възстановяване
Проекти, свързани с
дребномащабен крайбрежен риболов
Проекти, свързани с кораби над 12 метра
Точки за оценка:
Възраст на кораба
от 10 до 15 години
от 15 до 25 години
над 25 години
Активност на риболовния
кораб
под 50 %
от 50 % – 74,99 %
от 75 % – 100 %
За максимум риболовни
дни се приемат:
270 риболовни дни за кораби над 12 метра
210 дни за кораби под 12
метра
Максимален брой точки

Коефициент на
точките за оценка
*1
*0.8
*0.5

5
20
50

10
20
50

100

“
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§ 41. Приложение № 4 се изменя така:

„Приложение
№чл.28,
4 ал.1
Приложение №4 към
към чл. 27, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................

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

Компенсационно �

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 бенефициента / собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Лична карта/паспорт №:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон

факс

E-mail
Информация за банковата сметка на 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:

Регистрацията на риболовния кораб

Пристанище град/село

Община

Област

Регистрационен номер на кораба:

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

Приложение №4 към чл.28, а
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МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности
Допустими сектори:
� Да

Сектор 01- Нарязване на риболовния кораб за скрап
Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов

� Да

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

� Да
� Да
� Да

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

� Да
� Да

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

� Да

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

� Да

3 Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от бенефициента.
4 Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от съответната
5 Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на месеца,
предхождащ датата на кандидастване.

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

� Да

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

� Да

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

� Да

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

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

� Да

10

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

� Да

Б. Специфични документи:
� Да

Сектор 01- Нарязване на риболовния кораб за скрап

� Непр.

� Да

1 Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб на ИАРА.
Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов
1 Протокол от собственика на риболовния кораб за демонтиране на всички риболовни уреди на борда.
2 Дейност 3: Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб.
Сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове

� Да

� Непр.

� Да
� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

1 Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб.

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

� Да

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

� Да

3 Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

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

� Да

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата Заявка за
5 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 от ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Бенефициентът ще бъде изключен от
подпомагане по ЕФР за годината, в която е било открито нарушението и следващата финансова година.

Име на бенефициента

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат

“

Заключителна разпоредба
§ 42. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов

4459

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за именение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието,
реда и начина за подаване и съхраняване на
декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд
(ДВ, бр. 19 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 4 след думата „законен“ се
добавя „или упълномощен“.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Т. Младенов
4546

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение на Наредба № І-1 от
2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна
служба в Държавна агенция „Национална
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 84 от 2008 г.; изм.,
бр. 31 от 2009 г.)
§ 1. Навсякъде в текста думите „Дирекция
„Човешки ресурси“ се заменят със „специализирана административна дирекция „Човешки
ресурси“, а абревиатурата „ДЧР“ се заменя
със „САДЧР“.
§ 2. В чл. 11, ал. 2 и 3 думите „Дирекция
„Сигурност на ДАНС“ се заменят със „специализирана дирекция „Сигурност на ДАНС“.
§ 3. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Установяването на психологичната годност на кандидатите се осъществява
чрез провеждане на психологическо изследване.
(2) Психологическото изследване се извършва чрез писмен тест, индивидуално психодиагностично интервю и други психологически
тестове.
(3) Психологическото изследване се осъществява от експерти психолози към специализирана
административна дирекция „Човешки ресурси“
по специализирана методика (приложение
№ 3 – поверително).“

ВЕСТНИК
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§ 4. В чл. 15 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Съставът на комисията по ал. 2 задължително включва: заместник-председателите
на ДАНС, директорите на специализирани
дирекции и директорите на специализирани
административни дирекции „Човешки ресурси“
и „Инспекторат“.
(4) В работата на комисията задължително
участват и директорите на специализирани
административни дирекции, чиито кандидати
подлежат на утвърждаване.“
§ 5. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предложението по ал. 1 се изготвя от
специализирана административна дирекция
„Човешки ресурси“ и се подписва от съответния
директор на специализирана дирекция, директор
на специализирана административна дирекция
или директор на териториална дирекция.“
§ 6. Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. По смисъла на тази наредба основни
структурни звена на ДАНС са дирекциите по
чл. 11, ал. 1 от Закона за ДАНС.“
Председател: Цв. Йовчев
4597

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за допълнение на Наредба № 1 от
2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ, бр. 64 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби се създава
нов § 2а със следното съдържание:
„§ 2а. Размерът на възнагражденията по
тази наредба е без включен в тях данък върху
добавената стойност. За случаите, в които клиентът дължи този данък, същият се начислява
към адвокатското възнаграждение съобразно
изискванията на данъчните закони.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета от Висшия адвокатски съвет на 30.ІV.2010 г. и се издава на
основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и
чл. 38 от Закона за адвокатурата.
Председател: Д. Доковска
4549
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-48
от 18 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП 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 „Фондация
за социални инвестиции и ресурси“, представлявана от Борислав Стефанов Бойчев, съдебна
регистрация – решение № 1 от 16.VІІ.2003 г.,
ф. д. № 7797/2003 на Софийски градски съд,
идентификационен код по БУЛСТАТ – 131114316,
със седалище и адрес на управление – София,
район „Витоша“, ж. к. Павлово – Бъкстон, ул.
Пирин 14, ет. 4, да открие от учебната 2010/2011 г.
Частен професионален колеж по туризъм „Алеко
Константинов“ – гр. Девин.
Училището организира обучение по професионални направления, както следва:
1. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг; професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено
средно образование, дневна и задочна форма на
обучение;
2. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг; 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;
3. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време,
професия код 812030 Екскурзовод, специалност
код 8120303 Организация на екскурзоводската
дейност – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма;
4. код 812 Пътувания, туризъм и свободно
време, професия код 812040 Аниматор в туриз
ма, специалност код 8120403 Организация на
аниматорската дейност – четвърта степен на
професионална квалификация, с прием след завършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение.
Училището има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
Официалният адрес на Частен професионален
колеж по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Девин, e: гр. Девин, ул. Явор 1.
Обучението се провежда на адрес: гр. Девин,
ул. Явор 1.
Училището се управлява и представлява от
Марина Лисица.
4644

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-49
от 18 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от
25.VI.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 „Алеко Константинов “ – Шумен, изменям Заповед № РД 14-31 от 16.V.2009 г.
(ДВ, бр. 43 от 2009 г.), както следва:
Изречение второ се изменя така: „Училището организира обучение по професионални
направления:
1. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг, професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството, 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;
2. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време,
професия код 812030 Екскурзовод, специалност
код 8120303 Организация на екскурзоводската
дейност, по професия код 812040 Аниматор в
туризма, специалност код 8120403 Организация
на аниматорската дейност – четвърта степен на
професионална квалификация, с прием след завършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение.“
Министър: С. Игнатов
4645
ЗАПОВЕД № РД-14-50
от 18 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 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 „Алеко Константинов“ – София,
изменям Заповед № РД 14-27 от 14.ІV.2008 г. (ДВ,
бр. 44 от 2008 г.), както следва:
Изречение второ се изменя така: „Училището организира обучение по професионални
направления:
1. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг, професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството, 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;
2. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време,
професия код 812030 Екскурзовод, специалност
код 8120303 Организация на екскурзоводската
дейност – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма на обучение.“
Министър: С. Игнатов
4646
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ЗАПОВЕД № РД-14-51
от 18 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП 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 „Фондация
за социални инвестиции и ресурси“, представлявана от Борислав Стефанов Бойчев, съдебна
регистрация – решение № 1 от 16.VІІ.2003 г., ф.д.
№ 7797/2003 на Софийски градски съд, идентификационен код по БУЛСТАТ – 131114316, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ж. к. Павлово – Бъкстон, ул. Пирин
14, ет. 4, да открие от учебната 2010/2011 г. Частен професионален колеж по туризъм „Алеко
Константинов“ – Момчилград.
Училището организира обучение по професионални направления, както следва:
1. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг; професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на
хотелиерството – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма на обучение;
2. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг; 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;
3. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време,
професия код 812030 Екскурзовод, специалност
код 8120303 Организация на екскурзоводската
дейност – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма;
4. код 812 Пътувания, туризъм и свободно
време, професия код 812040 Аниматор в туриз
ма, специалност код 8120403 Организация на
аниматорската дейност – четвърта степен на
професионална квалификация, с прием след завършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение.
Училището има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
Официалният адрес на Частен професионален
колеж по туризъм „Алеко Константинов“ – Момчилград, e: Момчилград, ул. Маказа 31, ет. 1 ( в
сградата на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград),
кв. 13, УПИ пл. сн. 300 по плана на Момчилград.
Обучението се провежда на адрес: Момчилград,
ул. Маказа 31, ет. 1 (в сградата на ОУ „Д-р Петър
Берон“ – Момчилград).
Училището се управлява и представлява от
Юри Вергилов Кехайов.
4647

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 18 май 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.VІ.2001 г. за откриване, преобразуване,
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промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на „Кидс Къмпани“ – ООД,
представлявано от Екатерина Ангелова Бешева и
Диана Златкова Димитрова, идентификационен
код по БУЛСТАТ 200426824, седалище и адрес
на управление – София, район „Триадица“, ул.
Неофит Рилски 17, ет. 4, ап. 10, да открие Частна
целодневна детска градина „Бонбон“ – София.
1. Възпитанието и образованието в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Бонбон“ – София, е: София, ж. к.
Люлин 9 м. р., бл. 964, УПИ VІІ-1328, 391, кв. 31.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, ж. к. Люлин 9 м. р.,
бл. 964, УПИ VІІ-1328, 391, кв. 31.
5. Детската градина се управлява и представлява от Веселина Иванова Караджова.
4648

Министър: С. Игнатов

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 724
от 30 април 2010 г.
за допълнение на Етичния кодекс на адвоката
(ДВ, бр. 60 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 11 се създава нова ал. 2 със следното
съдържание:
„(2) Назначеният защитник не може да встъпи
в производството, нито да продължи дейността по
защитата, ако обвиняемият възрази на неговото
участие в процеса.“
§ 2. В чл. 11 досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават
съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
Заключителна разпоредба
§ 3. Решението е прието от Висшия адвокатски
съвет на 30.ІV.2010 г. на основание чл. 121, ал. 1
от Закона за адвокатурата.
4550

Председател: Д. Доковска

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 211
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: цех, гр.
Банкя, ул. Христо Смирненски 20, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“ с АОС № 324 от 16.ІV.1999 г., и магазин, гр.
Банкя, ул. Христо Смирненски 20, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“
с АОС № 325 от 16.ІV.1999 г., със съответното им
право на строеж.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
4538

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1068
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 177 от 26.ІІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Гео Милев, до бл.
58, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 5000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4339

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1071
от 12 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 177 от 26.ІІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме-
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щение към трафопост, ж. к. Гео Милев, до бл.
57, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 5000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4340

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1072
от 12 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 324 от 21.V.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.VІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на техническо помещение № 5, ж. к. Зона Б-5-3,
бл. 25, I сутерен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 24 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4341

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1073
от 12 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 972 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.VІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие,
ж. к. Връх Манчо, бл. 2, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 45 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
4342
РЕШЕНИЕ № 1081
от 19 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 519 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до
бл. 251, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
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3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4343

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1082
от 19 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 519 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до
бл. 516, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 5000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4539

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1083
от 19 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 519 от 29.VІІ.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 22.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до
бл. 515, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4540

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1119
от 19 март 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 325 от 21.V.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
в 26.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 1,
ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 35 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.VІІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4541

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1167
от 23 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 761 от 11.XII.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.VII.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (ПИ № 641), ул. Професор Иван Георгов
7 (бивша ул. Цветан Антов), на територията на
район „Сердика“, обособена част от „Софинвест“ – ЕООД, заедно с право на собственост
върху ПИ № 641.
2. Начална цена – 998 000 лв. 17,35% от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 99 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.VII.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
4542

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1204
от 21 май 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 60 от
11.ІІ.2010 г. на Столичния общински съвет от
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носно определяне метода за приватизация на
пакет от 53 364 поименни акции, общинска
собственост, представляващи 100 % от капитала
на „БКС Център“ – ЕАД, София, Надзорният
съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 14.VІІ.2010 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на пакет от 53 364 поименни акции, общинска
собственост, представляващи 100 % от капитала
на „БКС Център“ – ЕАД, София.
2. Начална тръжна цена на пакета от акции
3 500 000 лв.
3. Определя стъпка на наддаване в размер
100 000 лв.
4. Депозитът за участие – 300 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча
6, в срок до 16 ч. на 12.VІІ.2010 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на СОАП № BG
83 SOMB 91303226474652, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, в деня на подписване
на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжната документация и проект на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 3000 лв. с включен ДДС в размер 20 %,
платима в брой в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, стая № 4. Краен срок за закупуване на
документация до 16 ч. на 7.VІІ.2010 г.
8. Условие за закупуването на тръжната документация е представянето на следните документи:
8.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност;
нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват
документация от името на друго физическо лице;
8.2. по отношение на юридическите лица:
документ за самоличност на представляващия
дружеството или на упълномощеното от него лице;
оригинал или нотариално заверено копие на
документ за актуално правно състояние на юридическото лице с дата на издаване не по-рано от
три месеца от датата на закупуване на тръжната
документация;
нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документация, не
може да се установи от документ за регистрация;
документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен
и заверен от заклет преводач.
9. При получаване на тръжната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 и 2 НЗИПЛЗИУП по ЗПСК и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна. В случаите на
упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично
от свое име, а от името на упълномощителя се
представя нотариално заверена декларация за
неразгласяване на информация.
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10. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 ч. на 13.VІІ.2010 г. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен
плик в деловодството на СОАП, пл. Славейков
6, ет. 1, стая № 2.
11. Посещения в дружеството и оглед на активите му могат да се извършват от лица, закупили
тръжна документация и получили удостоверение
за право на извършване на оглед, всеки работен
ден до 13.VІІ.2010 г. по ред, установен от ръководството на дружеството.
4543

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 447
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 ЗПСПК и чл. 99, т. 2
АПК Общинският съвет – гр. Белово, реши:
Изменя Решение № 247 от 27.ІІ.2002 г. за приемане на приватизационна програма на община
Белово, както следва:
Обект „ВиК – Белово“ – ЕООД, да бъде заличен от списъка по т. І. Обекти, които ще бъдат
отдадени на концесия на основание чл. 67, ал. 1
и чл. 70, т. 6 ЗОС, и да бъде включен в списъка
по т. ІІ. Обекти, които ще бъдат приватизирани.
Приватизацията да бъде извършена в срок
до 1.VІ.2011 г.
4661

Председател: К. Варев

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 122
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – външно ел.
захранване на пречиствателна станция за питейни води в имот № 055008, местност Дръстила,
землище с. Радотина, Софийска област.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
4687

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 123
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – външно ел.
захранване на пречиствателна станция за питейни
води в имот № 000356, землището на с. Гурково,
Софийска област.
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2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
4688

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 124
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот с площ 2 дка, представляващ
част от имот № 085021 в м. Брега, в землището на
с. Боженица, община Ботевград, целият с площ
6448 дка, с цел промяна предназначението на
земеделската земя за „Жилищно строителство“
съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
4689

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 125
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 013118 в м. Червена киселица в землището на Ботевград с цел промяна
предназначението на земеделската земя за „Вилно
застрояване“ съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
4690

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 126
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 720013 в м. Манастирско дърво в землището на с. Новачене, община
Ботевград, с цел промяна предназначението на
същия за „Жилищно строителство“ съгласно
приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
4691

Председател: М. Кирова
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РЕШЕНИЕ № 127
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 501.36 от плана на новообразуваните имоти, м. Ръждавец, в землището
на с. Липница, община Ботевград, с цел промяна предназначението на земеделската земя „За
жилищно строителство“ съгласно приложения
проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
4692

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 128
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 027080 в м. Сипалница в
землището на с. Трудовец, община Ботевград, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя „За жилищно строителство“ съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
4693

Председател: М. Кирова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 946
от 20 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2010 г. и открива процедура за приватизация на
общински нежилищни имоти, представляващи:
„Застроен урегулиран поземлен имот ІІ-173 от
стр. кв. 29 по регулационния план на с. Арбанаси
заедно с построени в него сгради“ и „Застроен
урегулиран поземлен имот ХІ-141 от стр. кв. 44
по регулационния план на с. Арбанаси заедно с
построени в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите,
сключването на договори за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
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3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните
сделки за имотите по установения от закона ред
и приетите решения от общинския съвет.
4662

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 947
от 20 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Прекратява откритата с Решение № 433
от 18.XII.2008 г. процедура за приватизация на
обособен обект със стопанско предназначение,
представляващ „Ремонтна база“ – обособена част
от структурата на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД,
Велико Търново.
2. Отменя решения № 726 и 727 от 22.Х.2009 г.
и 814 от 18.II.2010 г. относно приемане начални
цени и начин на приватизация за имоти, представляващи: „Поземлен имот с идентификатор
10447.502.248 с площ 4759 кв. м“ и „Поземлен имот
с идентификатор 10447.502.249 с площ 6606 кв. м“.
3. Възлага на общинската администрация да
изготви проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за
поземлени имоти с идентификатори 10447.502.248
и 10447.502.249 по КК и КР на Велико Търново – обособени части от структурата на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново, с цел урегулиране и обособяване на самостоятелен имот.
4663

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 948
от 20 май 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45,
ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и
конкурсите, Решение № 283 от 17.VII.2008 г. и във
връзка с решения № 488 от 19.II.2009 г. и 820 от
18.II.2010 г. и извършено вписване в Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
утвърждава начална цена за продажба на обект
„Бетонов център“, представляващ: „Поземлен
имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4748
кв. м заедно с построените в него: едноетажна
сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.1 и
ЗП 96 кв. м; паянтова сграда с идентификатор
10447.505.4.2 и ЗП 20 кв. м; едноетажна сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП
35 кв. м; масивна сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв. м; едноетажна
сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.5 и
ЗП 11 кв. м; паянтова сграда с идентификатор
10447.505.4.6 и ЗП 17 кв. м“ – обособена част от
„Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново,
и определя за същия начална цена в размер
436 134 лв., без ДДС. Сделката се облага с ДДС.
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2. За посочения в т. 1 на това решение обект
да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в
размер 43 600 лв. над определената начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”; начало
на търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала
на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация в
размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, в сградата
на общината, по сметка № BG93 SOMB 9130 3224
7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или
нотариално упълномощени от тях лица в стая
419 на общината след представяне на документ
за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
трябва да внесат депозит в размер 140 000 лв.
до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, по сметка № BG59 SOMB 9130
3324 7614 01 на Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико
Търново, BIC код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
извърши в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разликата
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на
документи за участие в търга – до 17,30 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
за обекта ще се проведе 14 дни след датата на
търга при същите условия.
4664

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 526
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 124, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Ветово, реши:
Одобрява ПУП – план за улична регулация
от ОК 419 до ОК 435; от ОК 436 до ОК 442; от
ОК 429 до ОК 436; от ОК 431 до ОК 437 и от
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ОК 433 до ОК 438, с който се отреждат 3 нови
квартала № 129, № 130 и № 131. Цитираните
квартали обхващат следните имоти от картата на
възстановената собственост: в масив 129 имоти
№: 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 7; в масив 130 – имоти № 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 и 12; в масив 131 – имоти
№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Изброените имоти
с кадастрални номера по КВС на с. Писанец
съвпадат с имотите с планоснимачни номера по
кадастралния план на с. Писанец, както следва:
763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773,
774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784 и
785. Едновременно с приемането на цитирания
по-горе ПУП – ПУР се приема и ПУП – план
за регулация по имотните граници на ПИ 776,
като за имота се отрежда УПИ І – 5.
4704

Председател: Н. Реджеб

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 54
от 28 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и поради наличие
на необходимост от отчуждаване, с което да
се осигури приложението на плана, одобрен с
решението, и чл. 21, ал. 6 ЗОС Общинският съвет – гр. Видин, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация от о.т. 6364 до
о.т. 6354 и от о.т. 6207 до о.т. 6283, Видин.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
обявяването на ПУР по реда на ЗУТ.
3. Приема проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация от о.т. 6364 до
о.т. 6354 и от о.т. 6207 до о.т. 6283, Видин, с който
да бъдат отчуждени, както следва:
3 6 ,18 к в. м о т и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
10971.511.154, собственост на Пламен Рачев Петров;
583,6 4 к в. м о т и мо т с и ден т ифи к ат о р
10971.511.64, собственост на „Техомак“ – ЕООД.
4. Възлага на кмета на общината да образува и
извърши необходимите отчуждителни процедури
по реда на глава седемнадесета от ЗУТ.
4694

Председател: Св. Славчев

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 397
от 15 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъбово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура: „Газоснабдяване на община Гълъбово“, подобекти: 1. Разпределителен газопровод
за „Кнауф България“ – ЕООД; 2. Разпределителен
газопровод за „Енел Марица Изток 3“ – АД, с
трасе и сервитути в землището на с. Медникарово.
4665

Председател: Я. Петрова
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 798
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване и парцеларен план за кабелно захранване – средно
напрежение на ПИ 000701, 000331, 000332, 000699
от КВС на с. Дъбене, местност Бозалъка, във
връзка с промяна предназначението на земеделска земя. Проектът предвижда да се образуват
УПИ 000701 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори; УПИ 000331 – производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници – фотоволтаични генератори; УПИ
000332 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори; УПИ 000699 – производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници – фотоволтаични генератори в местността Бозалъка, с. Дъбене, и застрояване в него
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията и графичната част
на проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
4666

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 799
от 29 април 2010 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и във връзка с чл. 59, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфрастуктура (водопровод и електропровод) за захранване на УПИ
011009 – жилищно строителство в местността Св.
Пантелеймон, землище гр. Карлово, кв. Сушица,
преминаващо през поземлен имот № 000703 – полски път в землище гр. Карлово, кв. Сушица. На
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
4695

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 354
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява ПУП (подробен устройствен
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план) – парцеларен план за външно водоснабдяване на ПИ № 029085, 096008, 096009, 096010 в
местност Божак, землище с. Граматиково, община
Малко Търново, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4667

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 355
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – парцеларен план за довеждащ канализационен колектор до пречиствателна станция
за отпадни води към обект: „Доизграждане на
канализационна мрежа и частична реконструкция
на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново,
местност Край града, землище гр. Малко Търново,
община Малко Търново, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4668

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 356
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване (ПЗ) на
поземлен имот № 016048 в местност Габрово,
землище с. Стоилово, община Малко Търново,
област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4669

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 357
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване (ПЗ) на
поземлен имот № 016047 в местност Габрово,
землище с. Стоилово, община Малко Търново,
област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4670

Председател: Т. Петков
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РЕШЕНИЕ № 358
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 016045 и поземлен имот № 016046 в
местност Габрово, землище с. Стоилово, община
Малко Търново, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4671

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 359
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – парцеларен план за външни ВиК връзки на пречиствателна станция за отпадни води
(ПСОВ) в поземлен имот (ПИ) 46663.10.1405 по
кадастралната карта на гр. Малко Търново, община Малко Търново. Външен питеен водопровод.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4672

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 360
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – парцеларен план за външни ВиК връзки на пречиствателна станция за отпадни води
(ПСОВ) в поземлен имот (ПИ) 46663.10.1405 по
кадастралната карта на гр. Малко Търново. Отвеждащи колектори на пречистени и дъждовни води,
попадащи в ПИ 46663.10.1404 и ПИ 46663.10.456
по кадастралната карта на гр. Малко Търново,
община Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4673

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 361
от 27 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – парцеларен план за външно ел. захранване
и площадково ел. захранване на пречиствателна
станция за отпадни води (ПСОВ) в поземлен
имот (ПИ) 46663.10.1405 по кадастралната карта
на гр. Малко Търново.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
4674

Председател: Т. Петков

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 394
от 14 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Минерални бани, одобрява
ПУП – план за застрояване и придружаващите
го части (ПУП – ПЗ, Специализирана електросхема, Специализирана ВиК схема, Парцеларен
план – за електросхема) на имот с пл. № 171019
и имот с пл. № 171020, местност „Кюери“, зем
лище на с. Татарево, община Минерални бани,
област Хасково, със следния режим на застрояване: определя се предназначението на имот с
пл. № 171019 и имот с пл. № 171020, местност
„Кюери“, землище на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, от „Стопански
двор“ за „Фотоволтаична централа“ със съответн
начин и характер на застрояване: Устройствена
зона – Пп (За фотоволтаична централа); начин
на застрояване – свързано и свободно; плътност
на застрояване – 80 %; възможна височина – от
3 до 10 м/1 – 3 етажа; интензивност на застрояване Кинт – 2,5; мин. озеленена площ – 20 %.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Минерални
бани пред Хасковския административен съд.
4712

Председател: М. Чолак

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 78
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
водопровод“ – съоръжение на техническата инфраструктора от резервоар в местност Св. Троица“,
в землището на гр. Разлог, до резервоар в местн.
Камено, землището на с. Баня, община Разлог.
Трасето на водопровода минава през имоти с № 61,
136, 249, 251, 260, 431, 437, 442, 449, 452, 454, 455,
460, 480, 487, 499, 620, 623, 646, 681, 750, 751, 752,
882, 883, 53040, 55053, 159095 в земл. на с. Баня и
през имоти с № 535, 1962, 1970, 311042 и 311075 в
землището на гр. Разлог, община Разлог, който
е изложен в стая 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
4674

Председател: Р. Тумбев
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РЕШЕНИЕ № 79
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект: Трасе на водопровод
„Висока зона“ – Главен клон І – съоръжение на
техническата инфраструктура в землището на с.
Бачево, община Разлог. Трасето на водопровода
минава през имоти с № 229, 235, 236, 40025 и
40037 в землището на с. Бачево, община Разлог,
който е изложен в стая 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
4675

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 472
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и 9 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия устройствен план на Община „Тунджа“ през 2009 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на Община „Тунджа“.
4676

Председател: Г. Георгиев

18. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.05.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
4 698 752
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 454 369
Инвестиции в ценни книжа
16 731 259
Всичко активи:
23 884 380
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7 478 216
Задължения към банки
4 673 274
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5 994 786
Задължения към други депозанти
543 312
Депозит на управление „Банково“
5 194 792
Всичко пасиви:
23 884 380
Подуправител на БНБ:
Главен счетоводител
К. Христов
на БНБ:
В. Пауновска
4699
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.05.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35 860
Вземания от правителството на
Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 528 338
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Дълготрайни материални и нематериални активи
199 167
Други активи
10 510
Депозит в управление „Емисионно“
5 194 792
Всичко активи:
6 968 667
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2 852 308
Други пасиви
12 815
Всичко задължения
2 865 123
Основен капитал
20 000
Резерви
3 895 953
Неразпределена печалба
187 591
Всичко собствен капитал
4 103 544
Всичко пасиви:
6 968 667
Подуправител на БНБ:
Главен счетоводител
Д. Костов
на БНБ:
В. Пауновска
4700
25. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 140/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Нели Стоянова
Гешева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
4724
26. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 176/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Чавдар Борисов
Бачев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
4725
27. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 148/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Павел Петров
Павлов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от една година.
4726
28. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 166/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Станислава Евгениева Лазова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 3 месеца.
4727
29. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 156/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Пламен Вълчанов
Пантов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
4728
30. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
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по д.д. № 146/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Павел Михайлов
Чернев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
4729
31. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 113/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Майя
Костадинова Койчева – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца.
4730
32. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 85/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Иван Ангелов
Танев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
4732
33. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 72/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Добри Добрев
Иванов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 6 месеца.
4733
59. – Териториалната дирекция на НАП – Велико Търново, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановления
№ 5913/2007/000053 от 29.ІІІ.2010 г. и № 6560 от
29.ІІІ.2010 г. възлага на Община Елена, гр. Елена,
ул. Иларион Макариополски 24, ЕИК по БУЛСТАТ 000133762, представляващ: Сашо Петков
Топалов, следния недвижим имот: 11,21 % от
разгърната застроена площ от сградата и 4/35
ид. части от дворното място, както следва: от
комбинирана масивна двуетажна административна сграда с ж.б.конструкция, с два входа,
попадаща в дворно място – парцел І, кв. 13 по
плана на с. Майско, община Елена, от 880 кв.
м, при граници на имота: от изток: УПИ ІІ-49,
кв. 13, от запад: улица, от север: улица, от юг:
улица: общи части от югозападно стълбище и
входното антре пред него с брутен обем 56 куб.
м; от първи етаж – общи части от югозападно
стълбище с изол. антре с брутен обем 58 куб.м;
от втори етаж – стая на бригадира с пол.размери
6 м/4,26 м, пет стаи с полезни размери 5 м/3,28 м
на източната фасада и вътрешен коридор с брутен
обем 469 куб.м; общи части от югозападното
стълбище с брутен обем 77 куб.м. Общо от делбен
протокол от 5.ІV.1978 г. – 660 куб.м ведно с предадените 350 кв.м идеална част от дворно място
от 1000 кв. м, представляващо парцел І, кв. 13
по плана на с. Майско, за сумата от 18 743 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождение на имота.
4660
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СЪДИЛИЩА
Троянският районен съд, четвърти състав,
призовава Велияна Петрова Балевска, с постоя
нен адрес Троян, ж. к. Лъгът, бл. 2, вх. А, ет. 6,
ап. 16, и с настоящ адрес София, район „Оборище“,
бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 63, да се яви
в съда на 9.VІІ.2010 г. в 10 ч. като ответница по
гр. д. № 324/2006, заведено от Албена Иванова
Аспарухова, по чл. 108 от Закона за собствеността.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4756
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1403 от 17.V.2007 г. по ф.д.
№ 661/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стеф 67“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Бяла, община Бяла, ул.
Васил Левски 50, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени и хранителни
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид чрез импорт, експорт,
реекспорт, бартерни и търговски сделки на територията на страната и в чужбина, рекламна
дейност, счетоводни и консултантски услуги,
строително-ремонтни услу ги, комисионни и
спедиционни сделки, складова дейност, търговия с недвижими имоти, отдаване под наем на
недвижими имоти и движими вещи, търговско
представителство и посредничество на наши и
чуждестранни фирми, на юридически и физически
лица, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Тодоров Кожухаров.
1330
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1395 от 23.V.2007 г. по ф.д.
№ 652/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хоумбай“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Пиротска 5, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
консултантски услуги, внос, износ, реекспорт,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, посредничество и търговия с недвижими имоти, строителна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Бърнард Ишърууд.
1331
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1396 от 28.V.2007 г. по ф.д.
№ 653/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дидон“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Даме Груев 2, вх.
2, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: внос, износ,
реекспорт, производство и продажба на мебели и
дограма, реставрация, производство, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, покупкопродажба, строеж и ремонт на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и
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чуждестранни юридически и физически лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
услуги, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строително-монтажни
и строително-ремонтни работи, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Даниел Кирилов Павлов.
1332
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1407 от 16.V.2007 г. по ф.д.
№ 666/2007 еднолично акционерно дружество
„Кредиткооп“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Ангел Кънчев 1, с предмет на
дейност: отпускане на заеми на юридически лица
със средства, които не са набрани чрез публично
привличане на влогове или други възстановими
средства съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции, покупка на менителници
и записи на заповед, организиране на курсове
за обучение на предприемачи, осигуряване на
финансиране и други услуги за български малки
и средни предприятия и микропредприемачи,
финансов лизинг, придобиване и управление на
дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена
стратегия и свързани с това въпроси, както и
консултации и услуги относно преобразуване на
дружества и сделки по придобиване на предприятие, факторинг, гаранционни сделки, консултации
относно портфейлни инвестици, с изключение
на инвестиции, които включват ценни книжа по
смисъла на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 100 000 лв., разпределен в 10 000 обикновени поименни акции с номинална стойност
10 лв. всяка една, с неограничен срок, със собственик Кредитно-спестовна кооперация „Русенска популярна каса“, със съвет на директорите в
състав: Павлин Стоянов Христов, Юрий Георгиев
Дудев и Диана Георгиева Пеева, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Юрий
Георгиев Дудев.
1333
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1397 от 28.V.2007 г. по ф.д.
№654/2007 дружество с ограничена отговорност
„Медик консулт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Стефан Караджа 10, ет.
3, ап. 10, с предмет на дейност: създаване на
служба по трудова медицина, предаване на услуги
за физически и юридически лица в страната и в
чужбина – информационни, рекламни, посреднически, преводни и образователни, покупка
на стоки и вещи с цел продажба в страната и в
чужбина, търговия със стоматологично и медицинско оборудване, консумативи и медикаменти,
промишлени стоки, хранителни и нехранителни
стоки, софтуерни и хардуерни продукти, откриване
на аптечни складове и заведения за обществено
хранене, създаване на дом за медико-социални
грижи за възрастни хора, продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за
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лица от различни възрастови групи с хронични
заболявания и медико-социални проблеми, проектиране и поддържане на цветни, овощни градини
и селскостопански площи, неотложно медицинско обслужване, ремонт, сервиз и продажба на
битова, радио-телевизионна техника, рекламна,
дизайнерска, издателска, консултантска, информационна, програмна и маркетингова дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Иво Георгиев Раданов,
Мария Николова Раданова и Десислава Александрова Николова и се управлява и представлява
от управителя Иво Георгиев Раданов.
1334
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1392 от 23.V.2007 г. по ф.д.
№ 649/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Олатранс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Тулча 6, вх. 9,
ет. 3, с предмет на дейност: спедиция на стоки
и товари, търговия с резервни части за МПС,
ремонт и поддръжка на МПС, внос и износ на
хранителни и промишлени стоки, посредническа дейност, фризьорски и козметични услуги,
търговия с промишлени стоки и стоки за бита,
товаро-разтоварни услуги, рекламна дейност,
търговия с метали и с плодове и зеленчуци,
счетоводни услуги и други, разрешени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Огнян
Иванов Иванов.
1335
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1391 от 23.V.2007 г. по ф.д.
№ 648/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Филипу“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Никола Йонков Вап
царов 6, вх. 6, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
строителни и монтажни дейности, консултантски
услуги, архитектурно проектиране, вътрешен дизайн, производство на материали и компоненти
за строителството и промишлеността, търговия,
внос и износ на стоки, посредничество и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен
собственик на капитала Константинос Филипу
и се управлява и представлява от управителя
Виктория Петрова Димитрова.
1336
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3436 от 3.XII.2007 г. по
ф.д. № 1613/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Сиса“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Фердинанд 4,
ет. 2, с предмет на дейност: козметични услуги,
както и всякакви разрешени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Сейде Исмаилова
Исмаилова.
1337
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3220 от 13.XI.2007 г. по
ф.д. № 1468/2007 еднолично дружество с огра-
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ничена отговорност „Амбулатория за първична
извънболнична дентална помощ – индивидуална
практика – В. Владимирова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Борисова 6, вх. А, ет. 3, с предмет на дейност: оказване
на първична извънболнична специализирана
дентална помощ в амбулатория за първична
извънболнична дентална помощ – индивидуална
практика. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Валентина
Владимирова Христова.
1449
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3379 от 3.XII.2007 г. по
ф.д. № 1465/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична
извънболнична дентална помощ – индивидуална
практика – д-р Росица Тодорова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Борисова 120, вх. 5, ет. 6, ап. 2, с предмет на дейност:
амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика, чл. 8,
ал. 1, т. 1, букува „а“ ЗЛЗ, в която се извършва
диагностика и лечение на болни, консултации,
профилактика, предписване на лабораторни
и други изследвания, медицински дейности и
манипулации под контрола и отговорността на
лекаря, предписване на лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, издаване на
документи, свързани с медицинската дейност,
дейности по здравна промоция и профилактика,
вкл. профилактични прегледи, допустими търговски сделки по смисъла на чл. 1 ТЗ само за
нуждите на осъществяваната медицинска дейност
и обслужване на пациентите. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Росица Тодорова Тодорова.
1450
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3428 от 5.XII.2007 г. по
ф.д. № 1263/2006 промени за „Строй – инвест
проект“ – ООД: вписва като втори управител
Сергей Маринов Начков; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители
Сергей Маринов Начков и Владислав Маринов
Начков заедно и поотделно.
1451
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3427 от 4.XII.2007 г. по ф.д.
№ 156/2006 промени за „Ваи“ – ООД: допълва
предмета на дейност с „научноизследователска
и развойна дейност, разработване и внедряване
на иновативни технолигии и продукти“.
1452
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3435 от 5.XII.2007 г. по ф.д.
№ 784/2005 промени за „Дейвисън груп“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
с. Борисово, ул. Родина 23.
1453
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3434 от 5.XII.2007 г. по
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ф.д. № 624/2005 промяна за „Райт интернешънъл пропъртис“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в с. Горско Абланово,
община Опака, ул. Осъм 3.
1454
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3433 от 5.XII.2007 г. по ф.д.
№ 623/2005 промяна за „Ти енд Джей“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
с. Чилнов, ул. Паисий Хилендарски 40.
1455
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3432 от 5.XII.2007 г. по
ф.д. № 602/2005 промяна за „Ти Марк“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в с. Костанденец, община Цар Калоян,
ул. Кокиче 8.
1456
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3431 от 5.XII.2007 г. по ф.д.
№ 504/2005 промяна за „Крастава жаба“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
с. Червена вода, ул. Любен Каравелов 19.
1457
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3430 от 5.XII.2007. по ф.д.
№ 432/2005 промяна за „Джошуа трий менидж
мънт“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в с. Иваново, ул. Пирин 1.
1458
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3429 от 5.XII.2007 г. по
ф.д. № 382/2005 промени за „Агронварна“ – ООД:
променя наименованието на „Ясен – 08“ – ООД;
заличава като управител Радослав Йорданов Радославов; вписва като управител Петър Петров
Петров, който ще управлява и представлява
дружеството.
1459
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3439 от 6.XII.2007 г. по
ф.д. № 1058/2003 промени за „Бизнес страници“ – ООД: заличава като съдружник Симеон
Великов Симеонов; вписва като съдружник Емил
Димитров Цвятков.
1460
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3438 от 6.XII.2007 г. по ф.д.
№ 987/2003 промени за „Сититрейд – С“ – ООД:
вписва като управител Мариан Мирославов
Петков; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители Любомир Иванов
Бобев и Мариан Мирославов Петков заедно и
поотделно.
1461
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1101 от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1845/91
промени за „Уникомерс – ЕООД“ – ЕООД, Силистра: прехвърляне на дружествени дялове;
заличава като едноличен собственик на капитала
ЕТ „Валбекс – Станимир Барутчиев“; вписва като
едноличен собственик на капитала „Виа индъст-
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рис“ – ЕООД, представлявано от Денис Бареков;
вписва адрес на управление на фирмата – ул.
Седми септември 25, ет. 4, ап. 10.
1338
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира с
решение № 1120 от 3.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 313/2004
промяна на седалището и адреса на управление на
„Билдинг – Тур“ – ООД, от Силистра, ул. Добрич
72, вх.А, ет. 6, ап. 16, на Варна, ул. Доброволци
1, ет. 1, ап. 77.
1339
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1100 от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 111/2002
промени за „Хидроком“ – ООД, Силистра: прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник Пламен Няголов Неделчев; вписва
като съдружник Ивайло Йорданов Николов.
1340
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1129 от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 149/2006
промени за „Роди – Гърция – България“ – ООД,
Силистра: прехвърляне на дружествени дялове;
промени в дружествения договор; заличава като
съдружник Красимира Димова Бацинова; вписва
преместване на седалището и адреса на управление на фирмата от Силистра, ул. Кълъраш 28,
ет. 2, ап. 5, в с. Калипетрово, ул. Зелен синур 27.
1341
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1138 от 5.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 219/2007
промяна за „Нотеви трейд груп“ – ЕООД, Силистра: вписа промяна в предмета на дейност:
производство и търговия с хранителни стоки,
за харни издели я, сла долед, маркетингова и
рекламна дейност, спедиционна и транспортна
дейност, производство, изкупуване, преработка и
търговия на едро и дребно със селскостопански
и промишлени стоки в готов или полуготов вид,
дейности по ново строителство на жилищни и
нежилищни обекти – проучване, проектиране,
строителни дейности до окончателен вид, саниращи ремонтно-строителни дейности във всички
фази, сделки с недвижими имоти от собствено
строителство, сделки с недвижими имоти с цел
препродажба, търговско представителство, посредническа, консултантска и комисионна дейност със стоки и услуги, експортна и импортна
дейност и други дейности, пряко или косвено
свързани с дейностите, посочени в учредителния
акт, разрешени от законодателството.
1342
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 236 от 6.ХІІ.2007 г. допуска прилагането на
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Поларис – 8“ – ООД, по ф. д. № 468/96 г.
1343
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК регистрира с
решение № 1109 от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1911/92
прекратяването и обявяването в ликвидация на
ЗК „Зора“, с. Стефан Караджа; освобождава членовете и подгласниците на управителния съвет,
членовете на контролния съвет и председателя;
вписва ликвидационна комисия с членове: Маргаритка Николова Шербанова – председател,
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Велико А лексиев Опришанов – член, Атанас
Петров Иванов – член; вписва срок за ликвидация 6 месеца.
1344
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1413 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 240/2007
вписа в регистъра за търговски дружества промени
за „Стоун ривър тур“ – ЕООД, гр. Девин: вписва
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството на гр. Елин Пелин, Софийска област,
ул. Независимост 2; вписва промяна на фирмата на
дружеството на „Стоун ривър“ – ЕООД; заличава
Мария Иванова Чочева като едноличен собственик
на капитала и управител на дружеството; вписва
Ивайло Илиев Шентов като едноличен собственик на капитала и управител; вписва промяна
на предмета на дейност: компютърни услуги,
продажба и ремонт на компютри, проектиране и
изработване на рекламни материали, предпечатна
подготовка, интернет услуги, представителство
на наши и чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, търговско посредничество, други дейности, разрешени със закон; дружеството ще се
представлява и управлява от управителя Ивайло
Илиев Шентов.
742
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 2574/90 за политическа партия „Движение за права и свободи“:
вписва нов устав, приет с решение на Седмата
Национална отчетно-изборна конференция от
12.XII.2009 г. (приложение № 8 към заявление
№ 742 от 12.I.2010 г.); вписва Централна контролна
комисия със следния състав: председател: Ерхан
Юксел Чаушев, членове: Борис Иванов Нейчев,
Димитър Иванов Григоров, Ваид Аптула Арслан
и Айдуван Феимов Саидов; вписва Централно
оперативно бюро със следния състав: Ахмед Демир
Доган – председател на ПП „ДПС“, Лютви Ахмед
Местан – заместник-председател на ПП „ДПС“,
Христо Дамянов Бисеров – заместник-председател на ПП „ДПС“, Рушен Мехмед Риза – заместник-председател на ПП „ДПС“, Филиз Хаккъева
Х юсменова – замест ник-п редседател на ПП
„ДПС“, Алиосман Ибрахим Имамов – заместникпредседател на ПП „ДПС“, Юнал Саид Лютфи,
Касим Исмаил Дал, Емел Етем Тошкова, Йордан
Кирилов Цонев, Джевдет Ибрям Чакъров, Ремзи
Дурмуш Осман, Хасан Ахмед Адемов, Рамадан
Байрам Аталай, Камен Костов Костадинов, Айруш Ибрахим Хаджи, Янко Александров Янков,
Джейхан Хасанов Ибрямов, Мустафа Сали Карадайъ, Тунчер Мехмедов Кърджалиев.
4722

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на Българска
федерация по волейбол, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава свиква редовно
общо събрание на 10.VІІ.2010 г. в 10 ч. в Габрово,
пл. Възраждане, читалище „Априлов – Палаузов“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на БФ Волейбол през предходния
период; 2. приемане на финансовия отчет на БФ
Волейбол за 2009 г.; 3. приемане на бюджета на
БФ Волейбол за 2010 г.; 4. промени в устава на
БФ Волейбол; 5. попълване състава на управи-
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телния съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
4759
38. – Управителният съвет на фондация „Човещина“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 8 и 10 от устава є свиква общо събрание
на 15.VІІ.2010 г. в 16 ч. в София, в салона на
Читалище „Славянска беседа“, ул. Раковска 127,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. организационни
въпроси; 2. концепция за дейността на Фондация
„Човещина“ през 2010 – 2015 г.; 3. избор на нови
ръководни органи; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
4507
10. – Управителният съвет на СНЦ „Евро – Ток
България“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 24.VІІ.2010 г. в
11 ч. на адрес: София 1000, ул. Гурко 1, Грандхотел
„София“, зала „Триадица“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СНЦ „Евро – Ток
България“ за 2009 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2009 г. на СНЦ „Евро – Ток
България“ и на „Евро – Ток България“ – ЕООД;
3. освобождаване от финансова отговорност на
управителния съвет на СНЦ „Евро – Ток България“ за 2009 г.; 4. промяна на адреса на управление
на СНЦ „Евро Ток – България“ и на „Евро – Ток
България“ – ЕООД; 5. промени в устава на СНЦ
„Евро – Ток България;“ 6. разни.
4649
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хокей клуб Левски“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква общо събрание на членовете на 28.VІІ.2010 г.
в 18 ч. в София, ж. к. Красно село, ул. Царево
хоро 11, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на сдружението за периода
от 1.І.2008г. до 28.VІІ.2010г.; 2. избор на нов управителен съвет и председател на сдружението за
нов мандат; 3. изменения и допълнения в устава
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
4585
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ЛТУ – Волей“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.VII.2010 г. в 11 ч. в София, ж.к. Младост 1,
бл. 15, вх. Б, ет. 7, ап. 37, при следния дневен ред:
1. освобождаване на Мирослав Илиев Райков като
член на управителния съвет на „ЛТУ – Волей;“
2. избиране на Ангел Русев Гочев за нов член на
управителния съвет на „ЛТУ – Волей;“ 3. промяна
на името на сдружението от „ЛТУ – Волей“ на
„Хайстер Волей – ЛТУ;“ 4. приемане на решение
за извършване на общественополезна дейност от
„ЛТУ – Волей“, както и на стопанска дейност с
предмет съгласно предложението на управителния
съвет на сдружението, като приходите от тази
дейност да се използват за постигане целите на
сдружението; 5. приемане на промени в устава
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на сдружението във връзка с приетите решения
по предходните точки съгласно предложение на
управителния съвет на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4650
7. – Съветът на директорите на „Новотика
95“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
2.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, бул. Шипченски
проход 63, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2009 г.; проекторешение – ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния финансов отчет
(ГФО) на дружеството; проекторешение – ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за
ГФО; 3. одобряване на проверения и заверен от
експерт-счетоводителя ГФО на дружеството за
2009 г.; проекторешение – ОС одобрява ГФО; 4.
назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2010 г.;
проект за решение – ОС назначава предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител;
5. други. Писмените материали са на разположение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.VІІІ.2010 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4447
11. – Управителният съвет на Българската
асоциация по американистика – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на асоциацията на 7.VІІІ.2010 г. в Банско, хотел „Орфей“, в 17 ч. при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. доклад на
контролно-ревизионната комисия; 3. промени в
устава; 4. избор на ръководни органи; 5. приемане
на нови членове; 6. разни.
4625
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Театър „Сълза и смях“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
9.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев
83, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2009 г.; 2. вземане на решение
за прекратяване и ликвидация на сдружението;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението; 4. избор на
ликвидатор на сдружението; 5. определяне срока
на ликвидация на сдружението; 6. организационни
въпроси. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на адреса на управление на
сдружението.
4719
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за социални технологии“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.IX.2010 г. в 17,30 ч. в
София, ул. Шипка 41а, при следния дневен ред: 1.
отчитане дейността на сдружението; 2. промяна
в устава на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет; 4. закриване клона на сдружението
в Кърджали; 5. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 6. приемане на насоки
за работа през тази година; 7. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4586
30. – Управителният съвет на Българо-израелската търговско-промишлена палата (БИТПП),
София, на основание чл. 14(1) от устава на БИТПП
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на БИТПП на 16.ІХ.2010 г. в 11 ч.
в зала А на Българската търговско-промишлена
палата, София, ул. Искър 9, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на БИТПП за
дейността и финансовите резултати на палатата за
периода 2005 – 2010 г.; 2. доклад на контролната
комисия на БИТПП за периода 2005 – 2010 г.;
3. насоки за дейността на БИТПП за 2011 г.; 4.
бюджет на БИТПП за 2011 г.; 5. избор на управителен съвет и контролна комисия. При липса
на кворум на основание чл. 15(1) от устава на
БИТПП и на чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
4720
10. – Управителният съвет на СФД „Петко
В. Караиванов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.ІХ.2010 г. в
17,30 ч. в клуба на дружеството в София, ул. Хан
Крум 7, при следния дневен ред: 1. попълване на
състава на управителния съвет с нови членове;
2. попълване състава на контролно-ревизионната
комисия; 3. организационни въпроси, свързани с
дейността на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4576
20. – Управителният съвет на Алианс на туризма в Югоизточния регион (АТЮР), Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24а, ал. 2 и чл. 25
от устава свиква извънредно общо събрание на
30.VІІ.2010 г. в 16 ч. в Бургас, ул. Хан Крум 15-Б,
при следния дневен ред: 1. промяна и допълнение на устава на АТЮР; 2. промяна на членския
състав на управителния съвет на АТЮР; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез изрично упълномощен
представел. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4721
10. – Управителният съвет (УС) на сдружение
„Черноморски изгрев“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 22.VІІ.2010 г. в
10 ч. в административната сграда на „Север експорт“ – ООД, гр. Варна, Южна промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението за 2009 г.; 2. промяна на устава на
сдружението; 3. обсъждане на въпроси и вземане
на решение относно възможността сдружението да
получи признаване съгласно Реглемент 104/2000;
4. решение за определяне на размера и дължимостта на членския внос; 5. организационни и
други въпроси. Събранието се счита за законно,
ако присъстват най-малко половината от всички
членове на сдружението. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на ОС
се отлага за 1 час по-късно, при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
4503
53. – Съветът на директорите на „Екарисаж“ – АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 30.VII.2010 г. в 16 ч. в стола на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на дружеството през 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчетния доклад за
дейността на дружеството за 2009 г.; 2. приемане
на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема заверени я от регист рирани я одитор
годишен финансов отчет за 2009 г.; 3. приемане
на доклада на регистрирания одитор за заверка
на годишния финансов отчет за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов
отчет за 2009 г.; 4. разпределение на печалбата;
проект за решение – ОС разпределя печалбата;
5. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за 2009 г.; проект за
решение – ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за 2009 г.; 6. избор
на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2010 г.; проект
за решение – ОС избира регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2010 г.; 7. разни. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Началото на регистрацията е от 15 ч. Всички
акционери се легитимират с лична карта, а упълномощените лица – с лична карта, удостоверение
за регистрация и пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 20.VIII.2010 г. в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Решенията му
са законни независимо от представения на него
капитал. Материалите по дневния ред на събранието са в седалището на дружеството през
всички присъствени дни и са на разположение
на членовете на дружеството.
4504
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Валери Христов Бълхов“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.VІІІ.2010 г. в 11 ч. във Варна, ул.
Любов 12, със следния дневен ред: 1. вземане на
решение за ликвидация на сдружение с нестопанска цел СНЦ „Валери Христов Бълхов“ – Варна; 2.
избор на ликвидатор на сдружение с нестопанска
цел СНЦ „Валери Христов Бълхов“ – Варна; 3.
определяне на срока за ликвидация на сдружение с нестопанска цел СНЦ „Валери Христов
Бълхов“ – Варна; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4367
164. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „Дядо Славейков“ към ОУ „П. Р.
Славейков“ – Велико Търново, кани членовете
на училищното настоятелство на изборно събрание на 19.VІІ.2010 г. в 18 ч. в учителската стая
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на УС на УН „Дядо Славейков“ през изтеклия
мандат; 2. избор на нов УС на УН; 3. избор на
председател на УС на УН „Дядо Славейков“.
4327
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ложа „Ятрус“ Ориент Габрово“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.VІІ.2010 г. в 10 ч. в Габрово
на адрес „ОПСО“ – Габрово, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане на
нов устав на юридическото лице; 3. избиране на
нов управителен съвет (и брой на членовете му)
и освобождаване на стария управителен съвет;
4. избиране на председател и освобождаване на
стария представител (председател); 5. други. Поканват се всички членове на сдружението или
техни упълномощени представители да участват
в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 11 ч. същия ден на същото място и
при същия дневен ред.
4368
9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза „Пациенти с онкологични заболявания и
приятели“ (ПОЗП), Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.VІІ.2010 г. в 18 ч. в Габрово, ул.
Славянска 8, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав; 2. освобождаване на управителния
съвет и председателя; 3. избор и приемане на
нови управителни органи и председател на сдружението; 4. други. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
4369
40. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Професионална гимназия по земеделие „Тодор
Рачински“, гр. Генерал Тошево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на членовете на 23.VII.2010 г. в 9 ч. в гр. Генерал
Тошево, ул. Опълченска 46, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; 2. отчет за дейността
на съвета на настоятелите и КС на сдружението
за 2009 г.; 3. финансов отчет за дейността на
сдружението за 2009 г.; 4. освобождаване от отговорност и длъжност на членовете на съвета на
настоятелите; 5. освобождаване от отговорност и
длъжност на членовете на контролния съвет; 6.
избор на съвет на настоятелите на сдружението;
7. избор на контролен съвет на сдружението; 8.
определяне размера на членския внос за 2010 г.;
9. приемане на програма за работа на сдружението за 2010 г.; 10. приемане на правила за реда
за осъществяване на общественополезна дейност
и за набиране и разходване на имуществото на
сдружението; 11. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
4505
5. – Управителният съвет на Сдружение на
инвалидите „Надежда“ – Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове да присъстват
на годишно общо събрание на дружеството на
24.VІІ.2010 г. в 9 ч. в конферентната зала на х-л
„България“, ет. 2 (до бар „Мецанин“), при след-
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ния дневен ред: 1. отчет на председателя на УС
на СИН за дейността на УС за 2009 г.; 2 отчет
на КРК за финансовото състояние на СИН за
2009 г.; 3. предложение за неотложни корекции
в ръководните органи на СИН, УС и КРК; 4.
предложение за корекции в устава на СИН (нов
устав); 5. разни.
4528
42. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Зелена Стара планина“, Етрополе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.VII.2010 г. в 11 ч. в Етрополе, Бизнес център,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за изтеклата
година; 2. освобождаване и избиране на членове
на управителния съвет; 3. приемане и изключване
на членове на сдружението; 4. избор на експертсчетоводител, който да завери ГСО на сдружението
за изтеклата година; 5. приемане и одобрение
на ГСО на сдружението за изтеклата година; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
4506
5. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб по фитнес и културизъм „Аполон“ – гр. Исперих, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 1.VIII.2010 г. в 10 ч. в
гр. Исперих, област Разград, ул. Огоста 8, при
следния дневен ред: 1. освобождаване и приемане
на членове на сдружението; 2. освобождаване и
избиране на членове на УС; 3. промяна на седалището и адреса на управление; 4. изменение и
допълнение на устава. Писмените материали ще
бъдат на разположение на членовете в седалището
на сдружението от 1.VI.2010 г. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4445
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ЛССПЗ „Орфей“ – Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 30.ІХ.2010 г. в 18 ч. в с. Минерални
бани, х-л „България“, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на сдружението за
отчетния период 2008 – 2010 г.; 2. приемане на
финансов отчет за отчетния период 2008 – 2010 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
УС за периода 2008 – 2010 г., определен от общото
събрание; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
приемане на решение за членство в сдружение с
нестопанска цел „Велика ложа на старите, свободни и приети зидари в България“. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в деловодството на сдружението по
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват членовете
или техни представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
4398
11. – Управителният съвет на училищното
настоятелство към СОУ „Отец Паисий“ – Мадан,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
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ние на 20.ІХ.2010 г. в 17 ч. в сградата на СОУ
„Отец Паисий“ – гр. Мадан (актова зала, ет. 1),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на настоятелството за 2009 г.; 2. изменение и
допълнение на устава; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч. и при същия
дневен ред.
4529
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за гражданска адаптация“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.VІІ.2010 г. в 14 ч. в
София, район „Триадица“, ул. Шандор Петьофи 47,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за прекратяване на сдружение с нестопанска цел
„Сдружение за гражданска адаптация;“ 2. избиране
и назначаване на ликвидатор; 3. определяне на
срок на ликвидация; 4. приемане съдържанието
на договор за възлагане на управлението на
„Сдружение за гражданска адаптация“, който
да бъде предложен на ликвидатор; 5. упълномощаване на Димитър Трендафилов Йончев за
сключване на договор за управление с ликвидатора
на сдружение с нестопанска цел „Сдружение за
гражданска адаптация“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4530
25. – Управителният съвет на „Бултиш“ – дружество на български и турски бизнесмени, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на членовете на 21.VII.2010 г. в 16 ч.
в залата за събрания на Търговско-промишлена
палата – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през 2008 – 2010 г.
и насоки за работа през 2010 – 2012 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за 2008 – 2010 г. и
насоките през 2010 – 2012 г.; 2. финансов отчет
за 2008 – 2010 г.; проект за решение – ОС приема
отчет за 2008 – 2010 г.; 3. промени в устава; проект за решение – ОС приема предложението на
УС; 4. избор на нов УС; проект за решение – ОС
приема предложения УС; 5. избор на нов КС;
проект за решение – ОС приема предложения КС;
6. решение относно членове, които не заплащат
членския си внос, и определяне на размера на
членския внос през предстоящия период; 7. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. Събранието е открито и за нечленове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4587
21. – Управителният съвет на ТК „Локомотив“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно събрание на членовете на клуба на 24.VІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата
на тенис комплекс „Локомотив“ – Пловдив, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет; 2. промени в устава; 3 разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
4446
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12. – Управителният съвет на „Ротари клуб
Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.VІІ.2010 г. в 18,30 ч. в Пловдив, ул.
Капитан Райчо 2, хотел „Дедеман Тримонциум“,
ет. 5, зала „Тракия“, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на клуба за ротарианската година; 2. освобождаване на управителния съвет; 3. избор на управителен съвет; 4.
промени в устава на клуба; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на членовете на
клуба ежедневно в залата за срещи.
4502
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дъгата на Пловдив“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.V ІІ.2010 г. в
18,30 ч. в Пловдив, ул. Брезовско шосе 147, ет. 7,
при следния дневен ред: 1. промяна на членовете на управителния съвет на сдружението; 2.
допълване и отразяване промените в устава на
сдружението; 3. разни.
4621
14. – Управителният съвет на Фондация
„Роза“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на учредителите и членовете на фондацията на 3.VIII.2010 г. в 10,30 ч.
на адрес: Пловдив, ул. Висла 8, ет. 2, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
фондацията; 2. освобождаване на членове на фондацията и приемане на нови членове; 3. избор на
председател на управителния съвет; 4. разискване
на програма за дейността на фондацията; 5. промяна на адреса на управление на фондацията; 6.
организационни въпроси; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4624
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фронтида“, гр. Св. Влас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 27.VІІ.2010 г. в
18 ч. в гр. Свети Влас, област Бургас, ул. Стара
планина 15, при дневен ред: приемане на промени
в устава; проект за решение – общото събрание
приема следните решения: 1. в чл. 23, ал. 3 изразът:
„обнародвана в „Държавен вестник“ се заменя с
„публикувана в национален ежедневник;“ 2. чл. 32,
ал. 2 се променя: „Членовете на управителния съвет
се избират от общото събрание за срок от 5 (пет)
години.“ При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4440
15. – Управителният съвет на Фондация
„Здравето на ромите“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.VІІ.2010 г. в
18 ч. в Сливен, ул. Сан Стефано 62, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на решение относно участието на Фондация „Здравето
на ромите“ в Българска асоциация на ромските
организации за здравето на общността (БАРОЗО);
2. промени и допълнения в устава.
4577
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Ски клуб „Родопа“ – Смолян,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на клуба
на 30.VІІ.2010 г. в 17 ч. в салона на читалище
„Христо Ботев“ – Смолян, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС за периода след
последното общо събрание – 14.ІІІ.2008 г.; 2. избор
на председател и членове на УС; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4622
19. – Управителният съвет на сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество – Средец“ – гр. Средец, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на представителите на членовете на сдружението на
30.VІІ.2010 г. в 16 ч. в залата на пл. Г. Димитров
5, при следния дневен ред: 1. промяна в устава;
2. промени в управителния съвет; 3. текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4623
25. – Управителният съвет на сдружение Туристическо дружество „Планинец“, Трявна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.VІІІ.2010 г. в 8 ч. в сборен пункт в Община
Трявна, гр. Трявна, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността за 2009 г.; 2. приемане на финансово-счетоводен отчет за 2009 г.; 3. промяна
на устав на сдружението; 4. промяна на правилата за дейността в общественополезна дейност
на Туристическото дружество; 5. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 6. избор на
председател на сдружението; 7. разни.
4655
11. – Управителният съвет на сдружение
„Социално дело“, Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.VІІ.2010 г.
в 10 ч. в Шумен, ул. Антим І № 41, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане на отчета за дейността на управителния
съвет; 3. промени в устава; 4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4317
20. – Управителният съвет на „Общинска организация на инвалидите“, Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание в Клуба на инвалидите на 26.VII.2010 г.
в 14 ч. в Ямбол, ул. Александър Стамболийски
29, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на ООИ за 2009 г.; 2. отчет на КРК за 2009 г.;
3. отчет на бюджета за 2009 г.; 4. приемане на
бюджет за 2010 г.; 5. попълване състава на УС и
избор на председател на УС.
4710
91. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Клуб по конен спорт „Калоян – 92“,
с. Арбанаси, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.VІІ.2010 г. в 14 ч. в сградата
на клуба по конен спорт в с. Арбанаси при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. промяна в състава на управителния съвет; 3.
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промяна адреса на управление на сдружението; 4.
промяна на устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4657
1. – Съвет ът на директорите на „Екоагрострой“ – АД, с. Ерден, област Монтана, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 9.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в
Монтана, ул. Александър Стамболийски 30, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. годишен счетоводен отчет
и одиторски доклад за 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и
одиторския доклад за 2009 г.; 3. освобождаване
от отговорност съвета на директорите за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема предложението за освобождаване от отговорност съвета
на директорите за 2009 г.; 4. избор на експертсчетоводител за финансовата 2010 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на съвета
на директорите за избор на експерт-счетоводител за финансовата 2010 г.; 5. освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите;
проект за решение – ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите; 6. избор на
членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение – ОС избира членове на съвета
на директорите на дружеството; 7. определяне
на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите; проект за решение – ОС определя
възнагражденията на членовете на съвета на
директорите. Писмените материали за събранието са предоставени на разположение по реда
на Търговския закон и устава на дружеството в
Монтана, ул. Александър Стамболийски 30, ет. 1.
Регистрацията за участие ще започне в 9 ч. и
ще бъде извършена от двама овластени за това
членове на съвета на директорите по книгата
на акционерите на дружеството. За участие в
общото събрание акционерите и пълномощниците
им се легитимират по реда на Търговския закон
и устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 9.ІХ.2010 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4345
38. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ловно-рибарско сдружение
„Маказа – 2001“, с. Кирково, област Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.VII.2010 г. в 11 ч. в с. Кирково,
област Кърджали, пл. Георги Димитров 1, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на стария управителен съвет и избор на нов
управителен съвет; 2. избор на председател на
сдружението; 3. освобождаване на членовете на
стария контронен съвет и избор на нов контролен
съвет на сдружението; 4. разни.
4658
11. – Съветът на директорите на „Околчица“ – АД, с. Моравица, община Мездра, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 20.VII.2010 г. в 11 ч. в сградата
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на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2009 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г., както и обсъждане предложения
за уреждане на финансовия резултат за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност СД за
2009 г.; проект за решение – ОС освобождава СД
от отговорност; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложения експерт-счетоводител за 2010 г.; 5. разни.
Материалите за събранието ще са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез пълномощник на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VIIІ.2010 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4397
1. „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, на основание чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на първично публично
предлагане на 148 148 нови безналични обикновени
акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна
стойност 54 лв. всяка съгласно решение на съвета
на директорите от 25.03.2010 г. за увеличаване на
капитала на дружеството от 830 153 лв. на 978
301 лв. и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от
Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение
№ 317–Е от 21.V.2010 г. Подписката за емитиране
на новата емисия се счита за успешна, съответно
капиталът на „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ,
ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие че до крайния
є срок бъдат записани и платени най-малко 74 074
нови акции. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни
след датата на обнародване на това съобщение.
На следващия ден „Централен депозитар“ АД
(„ЦД“ – АД), открива сметки за права на тези
лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок
акция се издава едно право. Всяко лице може да
придобие права в периода за тяхното прехвърляне/
търговия и при провеждането на явния аукцион.
Всяко едно от правата по смисъла на § 1, т. 3
ЗППЦК дава право да бъдат записани 0.1784587
бр. акции от увеличението на капитала. Всяко
лице може да запише най-малко 1 нова акция и
най-много такъв брой акции, съответстващ на
броя на придобитите и/или притежаваните от
него права, умножен по коефициент 0.1784587,
получен в резултат на съкращение на дроб с делимо от 148 148, т.е. броя акции, предложени от
дружеството за записване, и делител 830 153, т.е.
броя акции, емитирани преди увеличението. В
случай че полученият резултат не е цяло число,
същото се закръглява до цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната
запетая, по-малка от пет – към по-малкото цяло
число, съответно, при първа цифра (десетици) след
десетичната запетая, равна или по-голяма от пет –
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към по-голямото цяло число. 2. Начален срок за
прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4
и 5 ЗППЦК е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник, но не
по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2
ЗППЦК (откриването на сметките за правата от
„ЦД“ – АД). 3. Краен срок за прехвърляне на
правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни,
считано от началната дата за прехвърляне на
правата. 4. Прехвърлянето на права посредством
тяхната покупко-продажба (търговия с права) се
извършва на пазар на права на „Българска фондова борса – София“ – АД („БФБ – София“ – АД,
или „Борсата“), независимо от пазара, на който
са регистрирани акциите на дружеството емитент,
чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник (ИП), при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка
до ИП, член на борсата. За придобиването на
права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „ЦД“ – АД. Началният срок
за търговия с права съвпада с началната дата по
т. 2 . С ъгласно п ра ви л н и к а на „БФБ – С о фия“ – АД, последната дата за търговия с права
на борсата е 2 работни дни преди крайната дата
по т. 3. 5. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички
други притежатели на права имат право да продават правата си по посочения ред до края на
борсовата сесия в последния ден за търговия с
права, съответно да се разпоредят с тях по други
способи до последния ден за прехвърляне на
правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на „ЦД“ – АД. На 5-ия работен ден след
крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3 „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ,
чрез „Централна кооперативна банка“ – АД, София („ЦКБ“ – АД), предлага за продажба при
условията на явен аукцион тези права, срещу
които не са записани акции от новата емисия до
изтичане срока за прехвърляне на правата. „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, ще разпредели
сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата,
съразмерно между техните притежатели. Сумите,
получени от продажбата на правата, се превеждат
по специална сметка, открита от „ЦД“ – АД, и
не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата
на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на „ЦД“ – АД, при условията и по реда
на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката „ЦД“ – АД,
публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
Лицата, придобили права при продажбата чрез
явен аукцион, могат да запишат съответния брой
акции до изтичане на крайния срок за записване
по т. 6. 6. Начален срок за записване на акции – срокът по т. 2. Краен срок за записване на
акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 15 ра-
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ботни дни от деня, в който изтича срокът за
прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения
краен срок за записване. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, получили права по
лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата при упълномощения инвестиционен посредник
„ЦКБ“ – АД, или при друг ИП. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други
притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат
срещу тях съответния брой акции до изтичането
на срока за прехвърлянето на правата по т. 3,
като в противен случай техните неупражнени
права ще бъдат продадени служебно на явен
аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване
на акции. Записването на акции се извършва чрез
подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други
притежатели на права, придобити в срока за
тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион,
подават заявките за записване на акции до упълномощения ИП „ЦКБ“ – АД, обслужващ увеличението на капитала, или до инвестиционните
посредници, членове на „ЦД“ – АД, при които
се водят клиентските сметки за притежаваните
от тях права, съгласно действащите процедури в
правилника на „ЦД“ – АД. При подаване на заявка до ИП, при който се водят клиентските
сметки за притежаваните от клиента права, съответният ИП уведомява „ЦКБ“ – АД, по телефон
или чрез друг дистанционен способ за комуникация всеки работен ден от срока на подписката.
В случай че акциите на притежател на права се
водят по подсметка при ИП, различен от обслужващия увеличението на капитала ИП, и притежателят подаде заявка за записване на акции до
последния ИП, следва да бъде извършено прехвърляне на акциите по клиентска сметка при
обслужващия увеличението на капитала ИП.
Заявка за записване на акции се подава до посочения/те по-горе инвестиционен посредник/ци
всеки ден от 9 до 17 ч. при спазване на изискванията в правилника на „ЦД“ – АД, и при следните условия: Заявката за записване на акции
трябва да съдържа най-малко трите имена (наименованието) и уникалния клиентски номер на
лицето и на неговия представител или пълномощник, а ако такива номера не са присвоени:
трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, седалище и адрес на клиента и на неговия представител или пълномощник. Ако клиентът е чуждестранно лице, заявката следва да съдържа
аналогични идентификационни данни. Заявката
следва да съдържа също и: емитент, ISIN код на
емисията и брой акции, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката,
подпис на лицето, което подава заявката. Към
заявката се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална
(съдебна) регистрация (или удостоверение от
търговския регистър) на заявителите – юридически лица, издадено не по-рано от 1 месец преди
датата на подаване на писмената заявка; б) за
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чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език,
легализиран превод на текста на регистрационния
акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на
регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват;
в) оригинал на нотариално заверено изрично
пълномощно в случай на подаване на заявка чрез
пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез
пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно, като те се легитимират чрез документ за самоличност (като копие от документа
се прилага към заявката) и удостоверение за
актуална съдебна регистрация или удостоверение
от търговския регистър; прилагат се удостоверение от търговския регистър и/или копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично или чрез
пълномощник, като тези лица се легитимират
чрез документ за самоличност и прилагат към
заявката заверено от тях копие от документа.
Чуждестранните физически лица се легитимират
с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Република България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за
пълното име; номер на паспорта, дата на издаване (ако има такава в паспорта); националност;
адрес (ако има такъв в паспорта) и обикновено
копие на преведените страници на паспорта,
съдържащи друга информация, и снимка на лицето. Заявката може да бъде подадена и чрез
пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите,
изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Дружеството осигурява възможност за записване на
акции и по дистанционен способ чрез „ЦД“ – АД,
и неговите членове. На основание чл. 112б, ал. 9
ЗППЦК заявките могат да бъдат направени и
чрез дистанционен способ за комуникация, като
в двудневен срок след така направената заявка,
но не по-късно от деня, в който изтича срокът за
записване на акциите от увеличението на капитала, заявителят е длъжен да представи и подпише посочените документи по указания ред. Записването на акции се счита за действително
само ако е направено от акционер с акции с
права и/или от друг притежател на права до
максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записаните акции се
извършва по специална набирателна сметка на
името на „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, в
„ЦКБ“ – АД, IBAN: BG65CECB97905057983600,
BIC: CECBBGSF. Набирателната сметка трябва
да бъде заверена най-късно до изтичането на
последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочва имената/фирмата и ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ
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на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска, като копие от платежния документ
се предава на упълномощения инвестиционен
посредник „ЦКБ“ – АД, най-късно до изтичане
на последния ден от подписката по т. 6. Набраните парични средства по специалната сметка не
могат да се използват преди приключване на
подписката, вписването на увеличаването на
капитала в търговския регистър и регистрацията
на емисията в „ЦД“ – АД. 7. Ако всички акции
от тази емисия бъдат записани преди крайния
срок на подписката, „Кепитъл Мениджмънт“ –
АДСИЦ, обявява прекратяването є, уведомява
Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3
работни дни и предприема необходимите действия
по вписване в търговския регистър и по регист раци я на емиси я та в КФН, „Ц Д“ – А Д, и
„БФБ – София“ – АД. 8. Ако до крайния срок на
подписката не бъдат записани и платени всички
акции от емисията, но бъдат записани и платени
най-малко 74 074 броя акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции,
като се предприемат необходимите действия за
уведомяване на КФН, вписване в търговския
регистър и регистрация на емисията в КФН,
„ЦД“ – АД, и „БФБ – София“ – АД. 9. При необходимост се допуска да бъдат емитирани допълнителен брой акции, повече от предвидените
в решението на съвета на директорите, т.е. превишава се размерът на емисията, за закръгляване до цяло число на броя нови акции, които
определено лице има право да запише. 10. В
случай че подписката приключи неуспешно, в
3-дневен срок от деня, в който изтича срокът за
записване на акции, „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, публикува съобщение за това в два централни ежедневника (в. „Пари“ и в. „Новинар“)
и уведомява заместник-председателя, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност“
на КФН, по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК.
Дружеството обявява на мястото на подписката
условията и реда за връщане на набраните суми.
Внесените суми заедно с начислените от банката
лихви, ако има такива, се възстановяват от
„ЦКБ“ – АД, централно управление и клоновете
є в страната, на инвеститорите в срок 30 дни от
уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез
превод по посочена от тях банкова сметка или в
брой, на адресите на клоновете на банката, където са внесени, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции.
В случай, че увеличаването на капитала не бъде
вписано в търговския регистър „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, уведомява за това незабавно заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на
КФН, „БФБ – София“ – АД, и „ЦД“ – АД, и
публикува в посочените ежедневници съобщение
в 3-дневен срок от отказа за вписване в търговския
регистър и възстановява получените суми в
30-дневен срок от уведомлението по същия ред.
11. Условия, ред и срокове за получаване на удостоверителните документи за направените вноски,
вкл. на удостоверителните документи за издадените акции чрез инвестиционния посредник, към
който са открити клиентските подсметки за акциите: След вписване на увеличението на капи-
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тала в търговския регистър „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, чрез инвестиционния посредник
регистрира емисията акции в „ЦД“ – АД, след
което последният издава депозитарни разписки
на акционерите. В 3-дневен срок от получаването им от „ЦД“ – АД, разписките се предават
безсрочно от 9 до 17 ч. всеки работен ден на
титулярите им или на упълномощени от тях с
изрично нотариално заверено пълномощно лица
в посочения по-горе офис на „ЦКБ“ – АД, където лицата са записали акции от увеличението на
капитала. Лицата, записали акции чрез различен
от „ЦКБ“ – АД, инвестиционен посредник, получават депозитарните си разписки от последния
при същите предпоставки и ред. Надвнесените
суми се възстановяват от съответния клон на
„ЦКБ“ – АД, където са направени вноските, по
указан от инвеститора начин – по сметка или на
каса, в срок 30 дни след датата на уведомлението
по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. 12. В устава на „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, не съществуват
условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва
съгласно разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, правилника на
„БФБ – София“ – АД, и правилата на „ЦД“ – АД.
Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в
„ЦД“ – АД. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват на регулиран пазар на ценни книжа („БФБ – София“ – АД),
чрез ИП и извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с акции. Сделки могат да
се сключват и директно, като сетълментът по тях
се извършва с посредничеството на ИП. Пряко
сключване на сделки между физически лица по
посочения начин е допустимо само ако не води
до нарушаване на забраната за извършване по
занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне
на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез ИП, извършващ
дейност като регистрационен агент. Рисковете,
свързани с дейността на емитента и с инвестирането в ценни книжа на емитента, са подробно
описани в проспекта. Инвеститорите могат да се
запознаят с проспекта за публично предлагане
на акции на „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ,
състоящ се от резюме, регистрационен документ
и документ за предлаганите ценни книжа, всеки
работен ден от 9,30 ч. до 17,30 ч. в офиса на „Кепитъл Мениджмънт“ – АДСИЦ, ул. Стефан Караджа 2, тел. 02/981 86 00, лице за контакт: Димитър Жилев, и офиса на ИП „Централна кооперативна банка“ – АД, София, ул. Г. С. Раковски
103, интернет страница: www.ccbank.bg, тел. 981
73 94, лице за контакт: Здравко Василев, всеки
работен ден от 9,30 ч. до 17,30 ч. Проспектът и
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допълнителна публична информация за „Кепитъл
Мениджмънт“ – АДСИЦ, могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.fsc.bg),
както и от „БФБ – София“ – АД.
4515
Веселина Георгиева Георгиева – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Училищно
настоятелство „Любен Каравелов“, Ямбол, в
ликвидация по ф. д. № 559/2004, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4659
Георги Василев Шуманов – ликвидатор на
„Сийо – БГ“ – ЕООД, в ликвидация по ф. д.
№ 8828/98 по описа на СГС, на основание чл. 267
ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в тримесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4715
Георги Вълков Тодоров – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза Клуб „Веселие“, Габрово,
ул. Напредък 7, в ликвидация по ф.д. № 43/2009,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4718
Михаил Илинов Стоянов – ликвидатор на
сдружение Национална федерация „Българско
КЕМПО“, в ликвидация по ф. д. № 11021/2003 г.
на Софийския градски съд, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4626
Михаил Илинов Стоянов – ликвидатор на
сдру жение „Българска федераци я по „А гни
КЕМПО“, в ликвидация по ф.д. № 9334/2001 на
Софийския градски съд, на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4627
Пенка Маринова Попсавова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Св. св. Равноапостолни Константин и Елена“, в ликвидация,
рег. по ф. д. № 234/2006 по описа на Софийския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
с. Мирково, Софийска област, административна
сграда на „Елаците – мед“ – АД, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
4713
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