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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията реши:
Приема за сведение Отчета за дейността
на Съвета за електронни медии за периода
1 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 2 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4761

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 1 юни 2010 г.

по конституционно дело № 4 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председател:
Евгени Танчев, и 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 закрити заседания на 27 май
и 1 юни 2010 г. конституционно дело № 4 от
2010 г., докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Делото е образувано на 10.ІІ.2010 г. по искане на 54 народни представители от 41-вото
Народно събрание. С него се иска да бъде установена противоконституционността на § 38,
т. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване (ЗИДЗЗО)
(ДВ, бр. 101 от 2009 г.), с който се създава
нова ал. 12 на чл. 59 ЗЗО и § 39 ЗИДЗЗО, с
който се създава нов чл. 59в ЗЗО (обн., ДВ,
бр. 70 от 1998 г.; посл. изм., бр. 101 от 2009 г.).
В искането се поддържа, че оспорените
текстове противоречат на чл. 6 и чл. 52, ал. 1
от Конституцията, които визират равенството на гражданите пред закона и правото на
здравно осигуряване, което гарантира достъпна
медицинска помощ. С първия от оспорените
текстове, от една страна, се създава неравнопоставеност между гражданите – пациенти

от различни населени места и региони. Тази
неравнопоставеност се обосновава с обстоятелството, че медицинското им обслужване
от определени лечебни заведения за болнична
помощ не е съобразено с техните нужди, тъй
като е поставено в зависимост от медицинските специалности, посочени в текста на новата
ал. 12 на чл. 59 ЗЗО. От друга страна, този текст
създава неравнопоставеност и между самите
лекари, една част от които с оглед притежаваните от тях определени в него специалности
имат право на допълнителен трудов договор
по Кодекса на труда (КТ), а другите, без тези
специалности – нямат такова право.
С втория от оспорените текстове според
вносителя на искането се нарушава гарантираното от чл. 52, ал. 1 от Конституцията право на достъпна медицинска помощ, тъй като
новият чл. 59в ЗЗО въвежда критерии, които
ограничават това право на гражданите от различни райони и населени места на страната.
На лечебните заведения, които не отговарят
на тези изисквания, се забранява да сключват
договори с Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК), което води до тяхното закриване без съобразяване с конкретната нужда на
гражданите. С това те са лишени от достъпна
медицинска помощ, въпреки че са заплатили
своята здравна вноска. Поради това се иска
от Конституционния съд да установи противоконституционността на чл. 59, ал. 12 и чл. 59в
ЗЗО, създадени с § 38, т. 3 и § 39 ЗИДЗЗО.
С определение от 4.ІІІ.2010 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество посоченото искане, като е конституирал като заинтересувани страни по делото
Народното събрание, Министерския съвет,
министъра на здравеопазването, министъра на
финансите, министъра на труда и социалната
политика, Националната здравноосигурителна
каса, Българския лекарски съюз и Съюза на
пациентите в България, на които е предоставил
възможност в 20-дневен срок да представят
писмени становища.
В дадения срок становища са представени
от Комисията по здравеопазването на Народното събрание, Министерския съвет, Националната здравноосигурителна каса, министъра
на здравеопазването и министъра на труда и
социалната политика. С всички тях се поддържа неоснователност на искането за обявяване
противоконституционността на чл. 59, ал. 12 и
чл. 59в ЗЗО по съображения, които могат да
се резюмират до следното:
Новата разпоредба на чл. 59, ал. 12 ЗЗО не
създава неравнопоставеност между пациентите,
които се нуждаят от медицински услуги, тъй
като в случая липсва някой от изрично изброените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията социални
признаци, които могат да бъдат основание за
неравно третиране на гражданите пред закона.
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Такъв признак не е местоживеенето, което
според мотивите на вносителите обосновава
неравнопоставеност на пациентите от различните населени места и региони на страната,
тъй като оспорената разпоредба не ограничава
правото им на избор на лечебно заведение,
както и не е свързана с географски критерий
за разположение на лечебните заведения по
населени места. Тя цели да създаде, макар и
при условията на допълнителен трудов договор,
обслужване на пациентите от квалифицирани
за специфични заболявания лекари, както и
да гарантира възможността повече лечебни
заведения да сключват договори с районните
здравноосигурителни каси. Тази възможност би
се ползвала от болници, които не отговарят на
изискванията за сключване на договор с НЗОК
по чл. 59, ал. 10 ЗЗО поради това, че не разполагат с необходимия брой специалисти, които
да работят по основен трудов договор в тях.
Оспорената разпоредба не е в нарушение
на принципа на равнопоставеност и между
лекарите, тъй като тя не създава ограничения
на правото на труд за тези, които искат да
работят по трудов договор с лечебни заведения, а въвежда изисквания към последните,
които искат да сключат договор с НЗОК. В
тази връзка разпоредбата на чл. 59, ал. 12 ЗЗО
предвижда облекчени условия за осигуряване на
персонал от страна само на лечебни заведения,
които желаят да сключат такъв договор, тъй
като не всички заведения за болнична помощ
осъществяват дейности по договор с НЗОК,
както и само част от тях наемат специалисти
по специалностите, изброени в оспорения текст
от ЗЗО. В тази връзка се поддържа, че не е
налице и ограничение на трудовите права на
лекарите по признака „образование“, тъй като
се касае до законодателно регулирани дейности,
при което заемането на определена длъжност
се свързва с изисквания за притежаване на
специфична квалификация в интерес на закрила
на здравето на гражданите като потребители
на медицинските услуги.
Относно новосъздадената разпоредба на
чл. 59в ЗЗО в становищата се изразява позиция, че тя също не е противоконституционна,
тъй като въвеждането с нея на критерии, на
които трябва да отговарят лечебните заведения,
за да могат да сключат договори с НЗОК, не
представлява нарушение на чл. 52, ал. 1 от Конституцията, който визира правото на достъпна
медицинска помощ за всички граждани. Като
социално право то се нуждае за реализацията
си от активна държавна намеса, която включва създаване на гаранции за предоставяне на
качествени медицински услуги на гражданите.
За осъществяването на тази цел е необходимо
въвеждането на изисквания към дейността на
лечебните заведения, изразяващо се в критериите на чл. 59в ЗЗО за наличие на оборудване,
персонал за оказване на помощта и медицински стандарти и правила за добра медицинска
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практика. Тези критерии не са обвързани с вида
на лечебното заведение и неговата собственост,
както и с местонахождението му в голямо или
малко населено място, а са общи и засягат
всички лечебни заведения в страната. Те не
ограничават избора на гражданите за достъп
до медицинска помощ във всяко лечебно заведение, което ще им осигури най-качествената
медицинска услуга, а обратно – гарантират
изпълнение на задължението на държавата по
чл. 52, ал. 3 от Конституцията за закрила на
здравето на гражданите.
Конституционният съд, за да се произнесе,
съобрази следното:
1. Изходната позиция, която трябва да се
съобрази при решаване на делото, се отнася до
характеристиката на оспорените текстове като
елементи на нормативната уредба на реформата
в здравноосигурителната система на държавата.
Посочената реформа има за цел подобряване
на качеството и ефективността на медицинското
обслужване на гражданите при съобразяване
възможностите на ограничения финансов ресурс,
който обезпечава това обслужване. Предвидените мерки за постигането на тази цел, част от
които на нормативно равнище, представляват
оспорените текстове от ЗЗО, приети с последното му изменение и допълнение (ДВ, бр. 101
от 2009 г.), изразяват определена управленска
концепция за оптимизиране функционирането
на здравната система на обществото.
Според чл. 52, ал. 1 от Конституцията гражданите имат право на здравно осигуряване,
гарантиращо достъпна медицинска помощ, и на
безплатно ползване на медицинско обслужване
при условия и по ред, определени със закон,
т.е. по конституционна делегация законодателно
трябва да се уреди организацията на системата
на здравеопазването. Поради това реализацията
на концепцията за здравна реформа се осъществява чрез промените в ЗЗО. Последните изразяват определена политическа и икономическа
целесъобразност, мотивирана от променените
социално-икономически условия на обществото
в периода на преход, която сама по себе си не
подлежи на контрол за конституционност. Във
всеки случай позицията на Конституционния
съд не може да бъде активистка, управленска,
а трябва да остане в пределите на юридическия
дискурс, относим към съответствието на атакуваните от вносителите на искането разпоредби
с Конституцията. В този контекст, доколкото
конституционното решение съдържа критика
на определено законодателно разрешение в
областта на здравеопазването, тя може да се
отнася само до неговата конституционна издържаност, а не и да представлява оценка на
предполагаемите му позитивни или негативни
ефекти върху здравната система на обществото.
2. По искането за обявяване противоконституционността на чл. 59, ал. 12 ЗЗО, създаден с
§ 38, т. 3 ЗИДЗЗО.
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Оспореният от вносителите на искането
текст гласи следното:
„Лечебните заведения за болнична помощ,
които не отговарят на условията по ал. 10, могат
да сключват трудов договор за допълнителен
труд по Кодекса на труда с медицински специалисти, осъществяващи дейност в болнични
структури без легла, за следните специалности:
1. вирусология;
2. клинична микробиология;
3. клинична паразитология;
4. клинична патология;
5. нуклеарна медицина.“
Цитираният текст трябва да се разглежда
във връзка с този на ал. 10 на чл. 59 ЗЗО, тъй
като той се прилага в случай, че лечебното
заведение за болнична помощ не отговаря на
изискванията на последния за сключване на
договор с Районната здравноосигурителна каса
(РЗОК). Това е хипотезата, когато лечебното
заведение не разполага със специалисти, работещи на основен трудов договор за изпълнение на дейностите за оказване на болнична
медицинска помощ по чл. 45 ЗЗО, за които
то може да сключи договор с РЗОК. В този
контекст за заведението за болнична помощ се
създава допълнителна възможност за сключване
на договор със здравната каса за дейности, за
които при липса на специалисти на основен
може да се ползват такива на допълнителен
трудов договор.
Изборът на изброените в оспорената разпоредба специалности е обусловен от тяхната
специфика и недостатъчната осигуреност на
обществото с медицински специалисти, които
притежават такива специалности. Специфичното за тях е, че за разлика от терапевтичната
медицина при тези специалности е възможно
дейностите да се осъществяват без контакт с
пациента, в лабораторни, а не в стационарни
условия, каквито притежават болничните структури без легла, които визира чл. 59, ал. 12 ЗЗО.
Освен това характеристиката на тези специалности позволява да се сключват допълнителни
трудови договори, тъй като дават възможност
да се прекъсва по време трудовият процес в
едно лечебно заведение, за да се полага едновременно труд в друго, без това да затруднява
престирането на трудов резултат в първото, с
което е сключен основният трудов договор. По
този начин се обезпечава и изпълнението на
изискванията на КТ за сключване на трудов
договор за полагане на допълнителен труд при
друг работодател (външно съвместителство). С
изброените медицински специалности се подпомага качеството на диагностичните дейности
и се разширява броят на лечебните заведения
за болнична помощ, които могат да сключат
договори с РЗОК.
2.1. Оспореният текст на чл. 59, ал. 12 ЗЗО
не противоречи на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Той не създава неравнопоставеност между
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пациентите от различни населени места и
региони, тъй като, от една страна, за всички
лечебни заведения за болнична помощ са въведени еднакви изисквания по чл. 59, ал. 10 ЗЗО
за сключване на договор с РЗОК, а от друга,
местоживеенето не е от социалните критерии
на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
В случая в искането на вносителите се съдържа недопустимо смесване между фактическото
неравенство на отделните лечебни заведения
за болнична помощ като предлагано качество
на медицинската помощ, свързано и с тяхното
местонахождение, със законовите изисквания
за наличие на определен минимум от задължителни медицински стандарти, на които трябва
да отговарят тези заведения, за да може да
сключат договори с РЗОК за изпълняваните
от тях дейности. Равнопоставеността на пациентите не трябва да се разбира като състояние
на здравната система, при което и в най-периферното населено място трябва да бъде предоставян целият възможен набор от медицински
услуги по вид, количество и качество, за което
не съществува ресурс (кадрови и финансов),
а в създаване на еднакви правни изисквания
към лечебните заведения за болнична помощ
за наличие на специалисти на основен трудов
договор, които могат да изпълняват пакета от
дейности, финансирани от НЗОК – чл. 59, ал. 10
във връзка с чл. 45 ЗЗО. За държавата не само
не е възможно, но и не е необходимо да създава
идентичност на предоставяните медицински
услуги от лечебните заведения, действащи в
различните райони на страната, поради фактическите различия между тези райони, отнасящи
се до гъстотата и числеността на населението
в тях и особеностите на неговия социален и
възрастов състав, които обуславят и различия в
динамиката и структурата на заболеваемостта.
Законодателството предвижда изработване на
Национална здравна карта, която да определи
какви са нуждите на здравната система по
райони от адекватно медицинско обслужване
от лечебните заведения за болнична помощ.
Самите пациенти са свободни в избора си
на лечебно заведение и не са обвързани да
приемат медицинското обслужване, което им
се предоставя в населеното място по тяхното
местоживеене. В съвременното общество с развити комуникации и мобилност на населението,
с отпадане на административните ограничения
за установяване на местоживеене в големите
градове и в столицата на страната се създават
по-големи възможности за такъв избор. Поради
това оспореният текст на ЗЗО не създава ограничения за определени категории задължително
здравноосигурени лица и не попада в обхвата
на изброените социални признаци на чл. 6,
ал. 2 от Конституцията.
В този контекст разпоредбата на чл. 59,
ал. 12 ЗЗО трябва да се разглежда не като
ограничаваща, а обратно, създаваща допъл-
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нителни възможности на пациентите за избор
на медицински услуги. Това е така, защото и
лечебни заведения, които не разполагат със
собствени специалисти, работещи по основен
трудов договор за изпълнение на дейностите
по чл. 45 ЗЗО, могат чрез такива на допълнителен трудов договор по изброените в текста
на тази разпоредба медицински специалности
да сключат договори за финансиране от РЗОК.
По този начин се разширява кръгът от лечебни
заведения, които ползват такова финансиране.
Премахването на този облекчен режим за
договаряне със здравната каса чрез обявяване
противоконституционността на чл. 59, ал. 12
ЗЗО няма да създаде по-добър достъп за пациентите до медицинска помощ от сферата на
здравното осигуряване. То само би обусловило
по-големи изисквания относно лечебните заведения за обезпечаване със специалисти от
изброените в оспорения текст специалности,
които въпреки своята малобройност ще могат
да работят в тях само на основен договор. Това
ще доведе до прекратяване на медицинските
дейности, за които се изисква участие на такива специалисти и ограничаване избора на
пациентите, които имат нужда от съответното
медицинско обслужване.
2.2. Разпоредбата на чл. 59, ал. 12 ЗЗО не
създава неравнопоставеност и между лекарите
с оглед твърдяното от вносителите на искането
неравно третиране поради въведените различни
условия за специалистите по медицинските
специалности, изброени в оспорения текст,
относно полагане на труд в лечебните заведения за болнична помощ, които работят по
договор със здравната каса. Тази разпоредба
не засяга правото на лекарите да работят по
трудови правоотношения в лечебни заведения
за болнична помощ, а създава изисквания за
самите лечебни заведения, които желаят да
получат финансиране от НЗОК. Тя въвежда
облекчен режим за осигуряване на персонал
само за тези от тях, които не разполагат с
достатъчно специалисти, работещи на основен
трудов договор за изпълнение на дейностите
по чл. 45 ЗЗО, но искат да сключат договори
със здравната каса. Изключението на чл. 59,
ал. 12 ЗЗО се налага от малкия брой на специалистите по изброените в него специалности и
особеностите на медицинската дейност, които
позволяват външно съвместителство, както и от
нуждата да се осигури достатъчен брой лечебни
заведения, които да отговарят на стандарта за
квалифициран персонал.
Лекарите, притежаващи специалности извън
изброените в чл. 59, ал. 12 ЗЗО, могат равнопоставено да полагат труд съгласно предвидените
в трудовите им договори условия и изискванията на КТ, включително и по допълнителен
трудов договор. В тази връзка трябва да се
съобрази и обстоятелството, че приложното
поле на разпоредбата е твърде ограничено и
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се отнася до един относително тесен кръг от
лечебни заведения. В него попадат само тези
за болнична помощ, а не и останалите заведения, които предоставят друг вид медицински
услуги. Изключени са лечебните заведения за
болнична помощ, които не сключват договори
със здравната каса, и тези от тях, които не
осъществяват дейности, за които трябва да се
наемат специалисти, притежаващи медицинските специалности, изброени в чл. 59, ал. 12
ЗЗО. Това означава, че и от тази гледна точка
не е нарушено изискването за равно третиране,
доколкото то предполага еднакво отношение
към еднаквите случаи и различно към различните. В случая чл. 59, ал. 12 ЗЗО представлява
проявление на този принцип като специална
хипотеза по отношение на общия медицински
стандарт за квалифициран персонал на основен договор, въведен с ал. 10 на същия текст
като условие лечебното заведение за болнична помощ да може да сключва договори със
здравната каса.
Оспорената разпоредба не води до създаване на привилегия или ограничаване на права,
основани на социалния признак „образование“
по чл. 6, ал. 2 от Конституцията. В случая става
въпрос за регулирани дейности в областта на
медицината, които изискват специфични знания
и умения, поради което по законодателен ред
може да се въвеждат различни изисквания за
възможността да се упражняват такива дейности
и по-специално притежаването на определен
образователен ценз – наличие на придобита
по надлежния ред медицинска специалност.
Такова изискване не нарушава принципа за
равенство, защото за извършването на определени дейности е необходимо притежаване
на образование и опит, а същото е в кръга
на законодателната целесъобразност, която не
противоречи на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
С това не се нарушават правата на тези, които не притежават необходимото образование
и професионален опит. Ограничението не е
дискриминационно, защото е мотивирано от
закрилата на здравето на гражданите като
конституционна ценност – чл. 52, ал. 3 от
Конституцията. Това определя необходимостта
от въвеждане на строги регулации в рисковата сфера на здравеопазването, включително
и притежаване на определен образователен
ценз за придобита медицинска специалност,
за да може да се предостави компетентна и
качествена медицинска помощ на нуждаещия
се от нея пациент.
2.3. Разпоредбата на чл. 59, ал. 12 ЗЗО не
противоречи и на чл. 52, ал. 1 от Конституцията.
Съдържанието є не обосновава извода, че тя
създава разделение на пациентите по определен критерий и съответно ограничава достъпа
им до медицинско обслужване от системата
на здравното осигуряване. Тази разпоредба не
пренебрегва конкретните нужди на гражданите,
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както се твърди от вносителите на искането, с
което се нарушава правото им по чл. 52, ал. 1
от Конституцията, а обратно – цели съобразяване в по-голяма степен с тези нужди. С тази
цел тя предвижда отклонението от правилото
на чл. 59, ал. 10 ЗЗО, за да позволи повече
лечебни заведения за болнична помощ да
сключат договори със здравната каса, като
бъдат използвани при условията на външно
съвместителство дефицитни специалисти.
Разпоредбата на чл. 59, ал. 12 ЗЗО въвежда
изисквания за притежаване на специфична квалификация от специалистите по изброително
посочените в нея медицински специалности
като условие за сключване на допълнителен
трудов договор с тях за упражняване на дейност по тези специалности. Както се изтъкна
по-горе, тези изисквания са мотивирани от
обстоятелството, че медицинската дейност е
правно регулирана дейност поради това, че
изпълнението є е свързано с рискове за здравето и живота на гражданите. В изпълнение на
задължението на държавата по чл. 52, ал. 3 от
Конституцията това налага необходимостта от
осигуряване на качествена медицинска помощ
чрез въвеждане на такива изисквания относно
медицинския персонал на лечебното заведение
за болнична помощ.
Аргументът на вносителите на искането,
че по този начин се ограничава достъпът до
медицинска помощ, е неприемлив, защото
противопоставя достъпността и качеството на
медицинското обслужване, като на практика
свързва първата с повсеместно еднакво нискокачествено равнище на предлаганите медицински
услуги. Идеята на оспорения текст на ЗЗО е
много различна, тъй като изразява съгласуване
на конституционните принципи на чл. 52, ал. 1
и 3 от Конституцията. Това означава, от една
страна, че качественото здравеопазване трябва
да бъде достъпно с оглед пакета от здравни
услуги, финансирани от НЗОК, и свободния
избор на изпълнител от осигурените, а от
друга, че достъпното медицинско обслужване
за лицата, нуждаещи се от лечение, трябва да
бъде качествено с оглед изпълнението на законовите критерии за квалификация на персонала
на лечебното заведение за болнична помощ.
Последното в случая е основанието такова
лечебно заведение съгласно чл. 59, ал. 12 ЗЗО
да сключи договор със здравната каса, за да
може да предоставя медицински услуги на
осигурените лица от системата на здравното
осигуряване.
С оглед изложеното искането на вносителите
за обявяване противоконституционността на
разпоредбата на чл. 59, ал. 12 ЗЗО, създадена с
§ 38, т. 3 ЗИДЗЗО, като неоснователно следва
да се отхвърли.
3. По искането за обявяване противоконституционността на чл. 59в ЗЗО, създаден с
§ 39 ЗИДЗЗО.
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Оспорената от вносителите на искането
разпоредба въвежда следните критерии за
осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ:
„1. обезпеченост на лечебното заведение по
чл. 9 от Закона за лечебните заведения с медицински специалисти на основен трудов договор;
2. наличие на нормативно определената и
технически изправна медицинска апаратура и
техника на територията на съответното лечебно
заведение;
3. осигуряване от лечебното заведение по
чл. 9 от Закона за лечебните заведения на непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска
помощ при спешни състояния;
4. предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти
и Правила за добра медицинска практика.“
Оспорената разпоредба е свързана с тази на
чл. 59б, ал. 1 ЗЗО, която предвижда сключване
на договор от директора на РЗОК с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55,
ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за осигуряване
на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в. Условията по чл. 55, ал. 2, т. 1
ЗЗО представляват специалните изисквания, на
които трябва да отговарят изпълнителите на
медицинска помощ, предвидени с Националния
рамков договор, и заедно с изпълнение от тях и
на критериите по чл. 59в ЗЗО, е основание да
се включат в системата на здравното осигуряване, като договарят с териториални поделения
на НЗОК – РЗОК.
3.1. Въвеждането на критерии, на които
трябва да отговарят лечебните заведения за
болнична помощ, за да се включат в здравноосигурителната система, е въпрос на управленска концепция и законодателна целесъобразност, които са извън обхвата на контрола
за конституционосъобразност. Разпоредбата на
чл. 52, ал. 1 от Конституцията предвижда, че
по конституционна делегация редът и условията
за реализацията на правото на гражданите на
здравно осигуряване се определят със закон.
Това означава, че държавата, като възприема
задължително здравно осигуряване, законодателно регулира предоставяните по този ред
медицински услуги, като въвежда определени
изисквания за тяхното качество. То се основава
на медицинските стандарти, утвърдени по реда
на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и Правилата за добра медицинска практика,
приети и утвърдени по реда на чл. 5, т. 4 от
Закона за съсловните организации на лекарите
и лекарите по дентална медицина – чл. 80 от
Закона за здравето (ЗЗ), което представлява и
критерий за достъпност и качество на медицинската помощ по смисъла на чл. 59в, т. 4 ЗЗО. По
този начин държавата изпълнява задълженията
си по чл. 52, ал. 3 и 5 от Конституцията да закриля здравето на гражданите и да контролира
всички здравни заведения, без това да означава,

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

че въведените изисквания за качество трябва
да се третират като ограничаване на достъпа
до медицинска помощ по смисъла на ал. 1 от
същия конституционен текст. В този контекст
и чл. 81, ал. 2 ЗЗ свързва правото на достъпна
медицинска помощ с прилагане на принципите
на своевременност, достатъчност, качество и
равнопоставеност при оказване на тази помощ,
което намира израз в останалите критерии на
чл. 59в, т. 1, 2 и 3 относно обезпечеността на
лечебното заведение с квалифициран персонал
на основен трудов договор, наличие на медицинска апаратура и техника и осигуряване на
24-часово изпълнение на спешна медицинска
помощ.
3.2. Конституционна делегация е предвидена
и с чл. 52, ал. 2 от Конституцията относно законовата уредба на условията за финансиране
на здравеопазването. Тя също е свързана с възможността държавата по законодателен ред да
поставя изисквания на лечебните заведения за
болнична помощ, които договарят със здравната
каса. Това произтича от характеристиката на
здравното осигуряване, което, от една страна,
се финансира от държавния бюджет, а от друга,
акумулираните в НЗОК публични средства, формирани и от други източници – преди всичко
лични или колективни здравни вноски, трябва
да се управляват от нейната администрация по
начин да се обезпечи оптимизация на тяхното разходване с най-голям ефект за опазване
здравето на осигурените лица. Тази оптимизация не може да се постигне без предвиждане
в законовата уредба на определени критерии
за качество на медицинската помощ, на които
трябва да отговаря изпълнителят на пакета
медицински дейности, обезпечени с бюджета
на НЗОК – лечебно заведение за болнична
помощ. Ако всяко лечебно заведение за болнична помощ, без съобразяване на определени
критерии за качество на предлаганите от него
медицински услуги, може да договаря и да
получи финансиране от НЗОК, ограниченият
финансов ресурс на здравното осигуряване няма
да може да се използва достатъчно ефективно
по предназначението си да осигури достъпна
медицинска помощ. Лечебните заведения, които
не отговарят на критериите, посочени в чл. 59в
ЗЗО, ще получат финансиране, без да предлагат
качествени здравни услуги за пациентите си, а
тези, които биха могли да ги осигурят, ще бъдат
засегнати от недофинансиране поради неефективното използване на общия ресурс на НЗОК,
което ще се отрази негативно на качеството
на медицинската помощ, предоставяна от тях.
3.3. Аргумент за противоконституционност
на оспорената разпоредба на чл. 59в ЗЗО не
може да бъде твърдението на вносителите
на искането, че въвеждането на визираните
в текста критерии имат дискриминационен
характер и могат да доведат до закриване на
лечебни заведения за болнична помощ. Този
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резултат се свързва от тях с обстоятелството,
че след като болниците не отговарят на тези
критерии, те не биха получили финансиране
от НЗОК, с което фактически би се ограничил
достъпът до медицинска помощ на гражданите,
въпреки че те са заплатили своите здравно
осигурителни вноски.
Това разбиране противоречи на вече посоченото по-горе, че медицинската помощ е
регулирана от държавата дейност. Отричането
на такава регулация, каквото по същността си
представлява искането да отпаднат критериите, по които се оценяват лечебните заведения,
които могат да получат финансиране от НЗОК,
означава медицинските дейности да се осъществяват от субекти, които не отговарят на
тези изисквания, представляващи гаранции за
живота и здравето на осигурените лица, нуждаещи се от лечение. Така разбирана, достъпността на медицинската помощ би накърнила
конституционните правомощия на държавата
по чл. 52, ал. 3 и 5 от Конституцията, свързани
със защитата на общественото здраве.
Въвеждането на критериите на чл. 59в ЗЗО
няма дискриминационен характер и защото
никой от тези критерии не е относим към
някой от социалните признаци на чл. 6, ал. 2
от Конституцията, на основание на който се
ограничават права или създават привилегии,
с което се нарушава принципът на равенство
пред закона. Те са неутрални и имат базисно
значение за осъществяване на медицинските
дейности. Същите не третират по различен начин
както лечебните заведения за болнична помощ
с оглед техния вид, характер на собствеността
и местонахождение, така и здравноосигурените
лица, които ползват медицински услуги. Поради
това критериите на чл. 59в ЗЗО не ограничават
свободния избор на гражданите да потърсят
медицинска помощ от най-подходящото според
тяхното разбиране лечебно заведение, независимо от местоживеенето си, на което съответства възможността всяка болница да може да
обслужва пациенти от цялата страна съобразно
предмета си на лечебна дейност. По този начин
не е ограничен достъпът до медицинска помощ
като възможност на здравноосигурените лица
при заболяване да получат лечение при равни
условия.
3.4. Ограничението на достъпа до медицинска помощ с въвеждане критериите на чл. 59в
ЗЗО се обосновава от вносителите на искането
с фактическото неравенство в условията за
предоставяне на здравни услуги, съществуващи
в определени лечебни заведения, тъй като те
не биха могли да изпълнят тези критерии и да
сключат договори с РЗОК. Този аргумент не е
релевантен, тъй като контролът за конституционосъобразност се отнася до съответствието
на оспорената разпоредба на чл. 59в ЗЗО с
принципа на юридическото равенство, а както
се посочи по-горе, той не е нарушен.
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Докато съдиите Емилия Друмева, Владислав
Славов, Благовест Пунев, Цанка Цанкова, Стеф
ка Стоева и Румен Ненков приемат, че искането за обявяване противоконституционността
на чл. 59в ЗЗО трябва да се отхвърли изцяло,
според съдиите Евгени Танчев, Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги
Петканов и Ванюшка Ангушева то следва да
се уважи по отношение на чл. 59в, т. 1 ЗЗО
по следните съображения:
Член 52, ал. 1 от Конституцията обявява, че
гражданите имат право на здравно осигуряване,
гарантиращо им достъпна медицинска помощ.
Този текст установява едно от основните права
на гражданите от категорията на социалните
права. Правото на здравно осигуряване е публично субективно право и на него съответства
задължение на публичната власт, то обвързва
държавата да създаде здравноосигурителни
правоотношения и да ги уреди по начин те да
станат дял от осигурителното право като правен
отрасъл. Със Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; посл. изм., бр. 101
от 2009 г.) се регулират задължителното и доброволното здравно осигуряване. Задължителното
здравно осигуряване обхваща като осигурени
лица всички български граждани, лица със
статус на бежанци, хуманитарен статус или
предоставено право на убежище и др. Набирането и разпределението на средства става по
солидарен принцип. За всяко осигурено лице
възниква субективно право на медицинска помощ в обхвата на Националния рамков договор
тогава, когато възникне нужда от нея. В този
смисъл свеждането от останалите конституционни съдии на чл. 52, ал. 1 от Конституцията
единствено и само до нивото на преценявана по
целесъобразност държавна политика обезличава
и подменя неговия смисъл и съдържанието
му. Подобни разсъждения не могат да имат
друга цел освен желание за отричане въобще
съществуването на т.нар. социални права като
самостоятелен вид конституционни права на
гражданите наред с индивидуалните им права.
Конституцията на Република България урежда
различни социални права и правото на здравно
осигуряване е едно от тях. Тези права също се
ползват със защита, макар и по-специфична в
сравнение с индивидуалните права. По-конкретно, Конституционният съд може да установява противоконституционността на законови
текстове, които се отнасят до тях, доколкото
констатира противоречие между законовата
уредба и разпоредбите на Конституцията.
Задължението, което установява чл. 52, ал. 1
от Конституцията по отношение на публичната
власт, има точно и ясно фиксирани параметри.
Конституцията не само обявява, че гражданите
имат право на здравно осигуряване, но и въвежда допълнителното изискване това право
да бъде така уредено, че да се гарантира достъпна медицинска помощ. Учредителната власт
следователно не само е закрепила категорично
едно социално право, но и е направила точно
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определени стъпки в посока на неговата конкретизация. Конституционният съд от своя страна
е обвързан при упражняването на правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
от така избрания подход и съдържанието на
конкретния текст.
Въвеждането на критерии за достъпност
и качество на медицинската помощ, каквато
задача си поставя чл. 59в ЗЗО, само по себе
си не противоречи на Конституцията, защото
то е заложено в самата нея. Условието е тези
критерии обаче да бъдат от такъв характер, че
да гарантират достъпа до медицинска помощ.
Изискването, което въвежда чл. 59в, т. 1 ЗЗО,
лечебното заведение по чл. 9 от Закона за
лечебните заведения да е обезпечено с медицински специалисти на основен трудов договор,
всъщност ограничава, а не гарантира достъпността на медицинската помощ по смисъла на
чл. 52, ал. 1 от Конституцията. Използваният
в този законов текст критерий за достъпност
на медицинската помощ сам по себе си няма
никакво отношение към предоставянето на
самата медицинска помощ и истинската му
задача е да редуцира лечебните заведения.
Още повече основният трудов договор е само
една възможност, един вид трудов договор,
към който работодателят и работникът могат
да прибягнат, за да уредят своите отношения, наред с другите трудови договори, които
предвижда Кодексът на труда. Още повече,
че този критерий „основен трудов договор“
служи пред Районната здравноосигурителна
каса за разрешение за сключване на договор
с изпълнител болнично заведение, без да се
поставят изисквания за брой основни трудови
отношения и специалност. Видът на дейността
не предопределя вида на трудовия договор и
затова въвеждането на подобен външен за характера на дейността критерий не гарантира,
а ограничава възможностите за предоставяне
на медицинска помощ.
В дискусията, която се разви в медийното
пространство във връзка със закона, бе лансирана тезата, че ограничението, което предлага
чл. 59в, т. 1 ЗЗО, осигурява качеството на
медицинската помощ. Подобни съображения
обаче изместват центъра на общественото
внимание. Трябва да се има предвид, че този
проблем за качеството на медицинската помощ
се разрешава с помощта на други две изисквания, които чл. 59в, т. 2 и 4 ЗЗО поставят,
а именно лечебното заведение да разполага с
определена медицинска апаратура и да спазва
установените медицински стандарти и етически
правила. Тъкмо тези две изисквания сами по
себе си гарантират предоставянето на качествена
медицинска помощ и следва да бъдат спазвани.
Въз основа на изложените съображения
съдиите Евгени Танчев, Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов
и Ванюшка Ангушева приемат, че чл. 59в, т. 1
ЗЗО противоречи на Конституцията и следва
да бъде обявен за противоконституционен. От
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своя страна необходимо е да се отбележи, че
установяването на противоконституционността
на чл. 59в, т. 1 ЗЗО практически би обезсмислило разпоредбата на чл. 59, ал. 12 ЗЗО, тъй
като тя има единствено за цел да смекчи неговата категоричност.
Поради това, че не се събра необходимото
мнозинство от 7 гласа за уважаване на искането
в частта му за обявяване противоконституционността на чл. 59в, т. 1 ЗЗО, то следва да се
отхвърли като неоснователно в неговата цялост.
По изложените съображения Конституционният съд на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за Конституционния съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 54 народни представители от 41-вото Народно събрание за
установяване противоконституционността на
чл. 59, ал. 12 и чл. 59в от Закона за здравното
осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; посл.
изм., бр. 101 от 2009 г.), създадени с § 38, т. 3
и § 39 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 101
от 2009 г.).
Председател: Евгени Танчев
СТАНОВИЩЕ
на конституционен съдия Благовест Пунев
по конституционно дело № 4 от 2010 г.
Настоящото становище е мотивирано от
необходимостта да се вземе отношение към
природата на социалните права, тъй като не
споделям позицията по този въпрос, изразена
в решението. Неговото излагане се налага и
от обстоятелството, че с посочената позиция
се аргументира противоконституционността на
част от оспорения текст на чл. 59 ЗЗО, който
се отнася до изискването към лечебните заведения по чл. 9 от Закона за лечебните заведения
за обезпеченост с медицински специалисти
на основен трудов договор като критерий за
достъпността и качеството на предлаганата от
тях медицинска помощ.
1. Спецификата на социалните права, към
които принадлежи и това по чл. 52, ал. 1 от
Конституцията, която ги отличава от тези
от класически тип, се изразява в това, че те
нямат универсален характер, т.е. относимост
към всички граждани, а само към определени
категории от тях (в нашия случай правото на
здравно осигуряване се отнася само до нуждаещите се от медицинска помощ). Тази тяхна
специфика налага по необходимост държавна
интервенция за реализацията им (правото на
здравно осигуряване, гарантиращо достъпна
медицинска помощ, се предоставя при условия
и по ред, определен със закон – чл. 52, ал. 1 от
Конституцията) вместо единствено негативна
позиция на държавата да се въздържа от тяхното нарушаване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

По своята природа социалните права са
аморфни, без достатъчна определеност и в
голяма степен тяхната реализация зависи от
икономическия потенциал на обществото, от
съществуващия модел на държавност, който
може да бъде по-социален (преразпределителен)
или по-либерален (пазарен), а така също от
успешното менажиране на финансовия ресурс,
с който разполагат бюджетите, предвидени за
изпълнение на публичните услуги (в случая
този на Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК).
Друга същностна характеристика на социалните права е, че при тях носителят им не
притежава право на иск, чрез който те могат да
бъдат защитавани от нарушение. В тази връзка
е необходимо да се констатира, че приетите
въз основа на социалните принципи и норми
на Конституцията закони не могат да бъдат
контролирани за това, доколко успешно реализират тези принципи и норми. Това означава,
че понятието „достъпна медицинска помощ“,
което се включва в съдържанието на правото
по чл. 52, ал. 1 от Конституцията, не дава информация за това в каква степен това право е
нарушено или реализирано и съответно как то
може да бъде защитено при упражняване на
контрола за конституционност по отношение
на закон, приет въз основа на делегация от
посочения конституционен текст.
2. Усилията на държавата в тази насока
трябва да се преценяват като изпълнение на
определена управленска концепция, в случая
на стратегия за реформиране на здравноосигурителната система на обществото, която
като израз на определена законодателна целесъобразност се намира извън пределите на
контрола за конституционосъобразност. В този
контекст не може да се сподели становището,
изразено от съдиите, които приемат, че чл. 59в,
т. 1 ЗЗО е противоконституционен поради това,
че нарушава чл. 52, ал. 1 от Конституцията. То
се аргументира от тях с въведения критерий за
достъпност и качество на медицинската помощ
в оспорения текст, изразяващ се в обезпечаване
на лечебните заведения с медицински специалисти на основен договор, в което те намират
противоречие с точно фиксираните параметри
на задължението на държавата по чл. 52, ал. 1
от Конституцията да гарантира чрез системата
на здравното осигуряване достъпна медицинска
помощ. Обратното е вярно, а именно че такива
фиксирани параметри на конституционно равнище не са установени, а това е предоставено
на обикновеното законодателство.
Всички съждения, които се правят в тази
насока от застъпващите възможността да се упражнява конституционен контрол върху норми,
относими към социалното право на достъпна
медицинска помощ, неизбежно излизат извън
пределите на юридическия дискурс и навлизат в чуждата на конституционното правосъдие територия на активистката, управленска

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

позиция, намерила израз в законодателната
целесъобразност. На тази хлъзгава плоскост
могат да се развият и противни по смисъл
съждения, които също нямат отношение към
конституционосъобразността на разпоредбата,
а към целесъобразността на нейното съществуване. Така въведеният критерий по чл. 59в,
т. 1 ЗЗО, който възпроизвежда предвиденото
в чл. 59, ал. 10 ЗЗО условие, при наличието
на което може да се сключи договор с НЗОК
(последният текст не е оспорен от вносителя
на искането), има отношение към качеството
на медицинската помощ, а то следва да се разглежда в единство, а не като нещо различно
и самостоятелно по отношение на нейната
достъпност.
В друга важна област на публичните услуги – образованието, със същите популистки
аргументи за неговата близост и ниска цена за
обучаваните, т.е. достъпност, се създадоха висши
учебни заведения във всеки по-голям град на
страната, които получиха лесна акредитация с
възможността да ангажират преподаватели, които не са на основен трудов договор с тях. При
това положение общият ограничен финансов
ресурс за образование се разпредели за всяко
от тези многобройни учебни заведения, които
получиха по-малък дял от този ресурс на равно
основание, независимо от тяхната собствена
ефективност и рейтинг като образователни институции. Това доведе до снижаване качеството
на обучението във висшите учебни заведения
в цялата страна поради осъществяването му от
„гастролиращи“ преподаватели и хроничното
му недостатъчно финансиране. Аналогичен
негативен ефект, който обаче ще бъде по-осезаем, тъй като се отнася до рисковата сфера на
здравеопазването, ще се получи, ако отпаднат
критериите на чл. 59 ЗЗО или дори този на т. 1
от него, за да се запазят и най-периферните и
неефективни болнични звена по съображения
за достъпност на медицинската помощ. В този
случай те ще получат финансиране от НЗОК
чрез осигуряване на „гастролиращи“ медицински специалисти, които без основен договор,
а по съвместителство упражняват дейностите
от системата на здравното осигуряване. От
друга страна, при такова развитие ефективните
болнични заведения също няма да могат да
предоставят качествена медицинска помощ
в резултат на лошото управление на общия
финансов ресурс на здравната каса.
В заключение, приемането на възможността законови норми, изразяващи определена
държавна политика в социалната област, да
се контролират от Конституционния съд за
съобразеност с Конституцията може да има
за резултат само повърхностен популизъм и
примитивен егалитаризъм. Последният схваща
равенството уравниловъчно, като равенство на
нищетата, на ниското равнище на качеството
на живот. В случая относно медицинската
помощ за здравноосигурените лица логичният
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резултат от прилагането му на практика ще
бъде, че тя не само няма да бъде достъпна, а
няма да съществува изобщо поради липсата
на медицински стандарти и осигурено финансиране, въпреки заплащаните от пациентите
здравноосигурителни вноски. При такова развитие системата на здравното осигуряване няма
да постигне своята цел да осигури достъпна
медицинска помощ. Това би създало реално
неравенство между пациентите, защото достъп
до качествени медицински услуги ще могат да
получат само лица, които имат финансовата
възможност да ги заплатят, без да е необходимо
да са здравно осигурени.
Конституционен съдия: Бл. Пунев
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 3 ЮНИ 2010 Г.

за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Създава Съвет за развитие като орган на Министерския съвет за координация на
програмирането и реализацията на мерките за
икономическо и социално развитие на Република България, наричан по-нататък „съвета“.
Чл. 2. Съветът:
1. организира и координира разработването
на Национална програма за развитие на Република България;
2. предлага за одобряване от Министерския
съвет дългосрочна визия за развитието на Република България;
3. предлага за одобряване от Министерския
съвет приоритети за икономическото и социалното развитие на Република България;
4. изготвя предложение за финансиране на
Националната програма за развитие на Република България;
5. координира осигуряването на съответствие
на националните стратегии, планове и програми,
както и на програмните документи, изготвяни
във връзка с членството на Република България
в Европейския съюз, с целите и приоритетите
на Националната програма за развитие на
Република България;
6. изразява становища по стратегически въпроси, които имат отражение върху развитието
на страната и които са предмет на обсъждане
в други съвети;
7. съгласува годишните работни програми
на съветите, създадени по чл. 21 от Закона за
администрацията.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
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(2) Председател на съвета е министър-председателят.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник министър-председателят и
министър на финансите;
2. заместник министър-председателят и
министър на вътрешните работи;
3. министърът на външните работи;
4. министърът на икономиката, енергетиката
и туризма;
5. министърът на образованието, младежта
и науката;
6. министърът по управление на средствата
от Европейския съюз;
7. министърът на регионалното развитие и
благоустройството;
8. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) Председателят на съвета може да кани
за участие в заседанията и други министри,
представители на постоянните комисии на
Народното събрание, представители на други
държавни институции, на икономическите и
социалните партньори, както и на неправителствени организации, имащи отношение към
разглежданите въпроси.
Чл. 4. (1) Съветът провежда заседания наймалко веднъж в месеца.
(2) Редовните заседания на съвета се свикват
от неговия председател. Председателят по своя
инициатива или по предложение на член на
съвета може да свиква извънредни заседания.
Предложенията за свикване на извънредни
заседания се правят писмено.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета
най-малко 3 дни преди датата на заседанието.
Промени и предложения по дневния ред може
да предлага всеки член на съвета най-късно
един ден преди датата на заседанието. Промените и предложенията в дневния ред се
гласуват от съвета.
(4) Заседанията на съвета се откриват и
провеждат, ако на тях присъстват всички
членове. При обективна невъзможност да
участват в заседание на съвета членовете му
се представляват от изрично овластени за това
заместник-министри.
(5) Съветът приема решения с мнозинство
от две трети от неговите членове.
(6) Съветът приема правила за своята работа.
Чл. 5. (1) За изпълнение на функциите по
чл. 2 съветът може да изисква информация по
въпросите от неговата компетентност от други
държавни органи.
(2) Министрите, ръководителите на ведомства и председателите на съвети по чл. 21 от
Закона за администрацията съобразно своята
компетентност представят в съвета в определени
от него срокове проекти на стратегически и
програмни документи.
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(3) Съветът може да привлича експерти и да
създава работни групи по конкретни въпроси,
свързани с непосредственото изпълнение на
функциите му, като определя техните задачи
и начина на работа.
Чл. 6. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
4. информира Министерския съвет за решенията на съвета и за изразените възражения и
особени мнения по тях и предлага приемането
на съответни актове на правителството;
5. определя ръководителите и състава на
работните групи по чл. 5, ал. 3.
(2) В отсъствие на председателя на съвета
неговите функции по ал. 1, т. 1 – 3 се изпълняват от определен от него член.
Чл. 7. (1) Секретар на съвета е началникът
на политическия кабинет на министър-председателя.
(2) Секретарят на съвета:
1. организира, координира и контролира подготовката на заседанията на съвета и
участва в тях;
2. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации информация и материали, необходими за анализа и
подготовката на въпросите, които подлежат на
разглеждане от съвета;
3. контролира изпълнението на задачите,
поставени на работните групи по чл. 5, ал. 3;
4. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени му от министър-председателя.
Чл. 8. (1) Административното, организационно-техническото и експертното обслужване на
дейността на съвета се осигурява от дирекция
„Програмиране на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет.
(2) Секретариатът осигурява административно и експертно дейността на съвета, като:
1. набира, обобщава и анализира информация
във връзка с дейността на съвета;
2. изготвя становища и експертни заключения.
Чл. 9. Средствата, необходими за дейността
на съвета, се осигуряват от бюджета на Министерския съвет.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Националната програма за развитие на
Република България е дългосрочен програмен
документ, който определя визията, целите,
приоритетите и общата финансова рамка
на политиките за икономическо и социално
развитие на страната, както и механизма за
наблюдение и контрол при нейното изпълне-
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ние. Националната програма за развитие на
Република България се разработва за период
10 години и отчита целите и предвижданията
на политиките на Европейския съюз за съответния период.
§ 2. (1) Съветите по чл. 21 от Закона за
администрацията приемат ежегодно годишна
работна програма за своята дейност.
(2) Председателите на съветите по чл. 21
от Закона за администрацията представят на
Съвета за развитие ежегодно до 15 февруари
програмите по ал. 1 за съгласуване.
Заключителни разпоредби
§ 3. В изпълнение на функциите по чл. 2,
т. 1 на първото си заседание съветът да създаде
междуведомствена работна група за разработ
ване на проект на Национална програма за
развитие на Република България и да определи нейните задачи, механизъм за работа и
график за изготвяне на проекта на Национална
програма за развитие на Република България.
§ 4. Постановлението се приема на основание
чл. 21 от Закона за администрацията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
ОТ 3 ЮНИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, и по Програма ФАР на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от
2009 г. и бр. 31 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието след думите „Европейския съюз“ запетаята и текстът до края се
заличават.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „оперативните програми“ се поставя точка и текстът до края се
заличава.
2. В ал. 2 след думите „Европейско териториално сътрудничество“ се поставя запетая
и се добавя „както и по приоритетна ос 3 на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Досегашната т. 3 става т. 2.
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§ 4. В чл. 4 след думата „програма“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 5. В чл. 5, ал. 2 след думата „които“ се
добавя „различни“, а думата „администрацията“
се заменя със „структурата“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Безвъзмездна финансова помощ може
да получи кандидат, който от момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ
до момента на сключване на договор/издаване
на заповед за отпускане на безвъзмездна финансова помощ не попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към
общия бюджет на Европейските общности.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не могат да участват в процедура за
подбор на проекти кандидати:
1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси с ръководителя на
управляващия/договарящия орган;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“ и думата
„лицата“ се заменя с „всички лица“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, 2, 3 и 5“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „договарящият“ се заменя
с „управляващият“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея:
а) думата „договарящият“ се заменя с „управляващият“;
б) точка 7 се отменя;
в) досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 3 и в нея думата „договарящия“ се заменя с „управляващия“.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „31 януари на съответната
бюджетна година“ се заменят с „30 ноември
на предходната бюджетна година“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Индикативната годишна работна програма с оглед спецификата на конкретната
програма:
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1. се разработва от управляващия орган;
2. се съгласува с министъра, в чието министерство е управляващият орган;
3. се предоставя на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз, който я
внася за съгласуване от Съвета за координация
при управлението на средствата от Европейския
съюз в срок до 15 октомври на предходната
бюджетна година, и
4. се одобрява от Комитета за наблюдение
на съответната оперативна програма.
(4) Всяко изменение на индикативната
годишна работна програма се одобрява от
министъра по управление на средствата от
Европейския съюз и се публикува в срок до
7 работни дни от одобрението.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 след думата „оценка“ се добавя „до
покриване на общия размер на предварително
определените и обявените финансови средства
по съответната процедура“.
2. Създава се ал. 12:
„(12) В случаите на обявяване на процедура за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на инфраструктурни
проекти сроковете по ал. 10 и 11 са съответно
90 и 50 дни.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „договарящия“ се заменя
с „управляващия/договарящия“.
2. В ал. 2 думата „договарящият“ се заменя с
„управляващият/договарящият“ и думите „може
да организира“ се заменят с „организира“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се нови т. 3 и 4:
„3. допустими кандидати и партньори, когато
е приложимо;
4. дейности, допустими за финансиране;“
б) досегашните т. 3 – 14 стават съответно
т. 5 – 16;
в) създава се т. 17:
„17. начин на уведомяване на кандидатите при
отхвърляне на проектните им предложения след
приключване на оценката на административното
съответствие и оценката на допустимостта.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Не по-късно от 10 дни преди публикуването на обявата за набиране на проектни
предложения на интернет страницата на съответната оперативна програма се публикува
проект на насоките за кандидатстване.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думата „договарящия“ се заменя с „управляващия/договарящия“, а думите „едновременно
с“ се заменят с „в деня на“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) в т. 2 и 3 предлогът „при“ се заменя със
„за“;
б) създава се т. 4:
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„4. за отстраняване на допусната явна фактическа или техническа грешка.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея след
думата „процедурата“ се добавя „и съответните индикатори“, а след думата „определен“ се
поставя запетая и се добавя „освен ако това
се налага в резултат на настъпили промени в
правото на ЕС или в националната нормативна
уредба“.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“ и думата
„договарящия“ се заменя с „управляващия/
договарящия“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думата „договарящият“ се заменя с „управляващият/договарящият“.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата „приоритетите“ се добавя „на конкретната процедура и“;
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато по процедурата се предоставят
държавни помощи/минимални помощи“;
в) в т. 7 думите „наличие на друго“ се заменят
с „липса на двойно“ и накрая се поставя запетая
и се добавя „когато безвъзмездната помощ не
представлява държавна помощ“.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и декларации и документи за
обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, 2 и 5“.
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 5.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди представяне на проектните предложения кандидатите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни
преди крайния срок за получаване на проектни
предложения. Управляващият/договарящият
орган отговаря на поставените въпроси в срок
до 5 работни дни от получаването им, но не
по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения.“
2. В ал. 2 думата „Договарящият“ се заменя
с „Управляващият/договарящият“ и думите „срокове, посочени в насоките за кандидатстване“
се заменят със „сроковете по ал. 1“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Представените по реда на ал. 1 и 2
разяснения са задължителни за прилагане от
оценителната комисия.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Списъкът по ал. 1 се формира и допълва
след провеждането на конкурси от управляващите/договарящите органи, освен когато външ-

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ните оценители са избрани чрез провеждане на
процедури по реда на Закона за обществените
поръчки и актовете по прилагането му.
(3) Условията и редът за провеждане на
конкурсите и допълнителните изисквания към
лицата се определят от ръководителя на договарящия/управляващия орган.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „Закона за обществените поръчки“ се
заменят с „процедури за обществени поръчки“
и думите „професионалните им биографии“ се
заменят с „професионалния им опит и компетентност“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
след думата „оценители“ се поставя запетая,
добавя се „формиран от списъците по отделните
оперативни програми“ и се поставя запетая.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Списъците по ал. 1 и 5 се актуализират
текущо при необходимост.“
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При провеждане на процедура за подбор
на проекти ръководителят на управляващия/
договарящия орган определя с акт състава на
оценителна комисия, която да извърши оценка
на проектните предложения и да изготви доклад
за дейността по оценката и резултатите от нея.
При провеждането на процедура с определен
срок за кандидатстване съставът на оценителната
комисия се определя в срок до 10 работни дни
след изтичане на крайния срок за подаване на
проектните предложения.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „В заповедта по
ал. 1 се определят:“ се заменят с „Комисията
по ал. 1 е съставена от:“;
б) в т. 2 думата „необходимият“ се заменя
с „необходимия“.
3. В ал. 5 думите „чл. 17, ал. 3“ се заменят
с „чл. 17, ал. 1“ и думите „случаите на процедурите по“ се заменят със „случаите, когато са
избрани по реда на“.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „със заповед“ се заменят
със „с акт“ и думите „в която се регламентират“
се заменят с „който регламентира“.
2. В ал. 3 думата „заповедта“ се заменя с
„акта“.
3. В ал. 6 след думите „Централното координационно звено“ се добавя „в администрацията
на Министерския съвет“.
4. В ал. 7 след думите „Централното координационно звено“ се добавя „в администрацията
на Министерския съвет“.
5. Създава се ал. 8:
„(8) В работата на комисията могат да бъдат включени като помощник-оценители лица,
които не са служители на договарящия орган.“
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§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите на конфликт на интереси
председателят, секретарят и членовете на оценителната комисия, както и помощник-оценителите и наблюдателите се отстраняват от
оценителния процес.“
2. В ал. 7 след думата „основанието“ се
добавя „и извън случаите по ал. 8“, думите
„със заповед“ се заменят със „с акт“ и думата
„която“ се заменя с „който“.
3. В ал. 8, изречение първо думата „заповедта“ се заменя с „акта“, в изречение второ
думата „заповедта“ се заменя с „актът“ и думите
„Резервните представители, които заместват
титуляря, подписват“ се заменят с „Резервният представител, който замества титуляря,
подписва“.
§ 18. В чл. 23, ал. 1 думата „договарящият“
се заменя с „управляващият/договарящият“.
§ 19. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Критериите не подлежат
на изменение“ се заменят с „Не се допуска
въвеждането на допълнителни критерии за
оценка или изменение на критериите“.
2. В ал. 2 думите „заповедта за“ се заменят
с „акта за определяне състава на“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При постъпили над 500 броя проектни
предложения по мотивирано предложение на
ръководителя на управляващия орган и след
одобряване от министъра по управление на
средствата от Европейския съюз срокът за
оценка на проектните предложения може да
бъде удължен с не повече от 30 дни.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Етапите на оценка“ се заменят с
„Оценката“.
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) След приключване на оценките на етап
административно съответствие и допустимост
на страниците на договарящия и управляващия
орган се публикува списък с отхвърлените на
двата етапа на оценка проектни предложения
с посочени основания за това. Списъкът се
подписва от председателя на оценителната
комисия.
(6) По своя преценка управляващият/договарящият орган може да публикува списъци с
отхвърлените проектни предложения след всеки
от двата етапа на оценка.“
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени
възражения срещу недопускането им до понататъшна оценка пред оценителната комисия
чрез ръководителя на договарящия орган в
срок до 5 работни дни след публикуване на
информацията за отхвърляне на проекта.
(8) Алинеи 5, 6 и 7 не се прилагат, когато
в оценителния процес се предвижда участието
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на комитет за координация и приоритизация
на проекти.“
7. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и в нея
изречения второ и трето се заличават, а изречение четвърто се изменя така: „Окончателната
оценка е средноаритметично от двете оценки.“
8. Създава се ал. 10:
„(10) При разлика в двете оценки от повече
от 20 на сто от максималната възможна оценка
председателят на комисията възлага оценяването
на трето лице – участник в оценителния процес.
Окончателната оценка е средноаритметично
от оценката на третото лице и по-близката до
неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия
оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите двама.“
9. Досегашната ал. 5 става ал. 11 и в нея
думите „не може“ се заменят с „може“, а думите „с изключение на случаите, предвидени
в насоките за кандидатстване“ се заличават.
10. Досегашната ал. 6 става ал. 12.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „работата си“ се добавя „и в
рамките на срока по чл. 24, ал. 2“;
б) в т. 1 думите „копие от заповедта за
назначаване“ се заменят с „копие на акта за
определяне на състава“ и местоимението „нея“
се заменя с „него“;
в) в т. 2 думите „безпристрастност и поверителност“ се заменят с „липса на конфликт
на интереси и поверителност по чл. 22, ал. 3“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В 10-дневен срок от вземането на решение за допускане на одобрените кандидати
договарящият орган изпраща писмена покана
на одобрените кандидати да подадат формуляр
за кандидатстване.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
изречение второ се изменя така: „Получаването
на доклада се удостоверява с дата и подпис
върху него.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „дирекция“ се заменя с „отдел“ и думите
„на Министерството на вътрешните работи“ се
заменят с „в Министерството на вътрешните
работи“.
§ 21. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Когато се предвижда участието
на комитет за координация и приоритизация на
проекти преди свикването му, ръководителят
на управляващия/договарящия орган взема
мотивирано решение за:
1. одобряване на оценителния доклад на
комисията по чл. 25, ал. 1;
2. отхвърляне на оценителния доклад и
прекратяване на процедурата с посочване на
основанията за това.
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(2) В срок до 3 работни дни от издаването
на решението по ал. 1 управляващият/договарящият орган уведомява писмено кандидатите.
(3) В срок до 10 дни от уведомяването
кандидатите могат да подават възражения до
ръководителя на управляващия/договарящия
орган по отношение на оценката за административно съответствие и за допустимост на
проектните предложения.“
§ 22. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) При процедурите за подбор на проекти,
когато съответната оперативна програма предвижда създаването на комитет за координация
и приоритизация на проекти или когато по
преценка на ръководителя на управляващия
орган такъв комитет е създаден със заповед, в
случаите по чл. 25а, ал. 1, т. 1 ръководителят
на управляващия орган взема решение за преглед на проектните предложения от комитета
по ред и в състав, определен в оперативната
програма и/или в заповедта за създаването му.“
§ 23. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато договарящият орган е различен
от управляващия, преди вземане на решение по
доклада на ръководителя на договарящия орган
оценителният доклад се представя за становище
на управляващия орган. В тези случаи срокът
за вземане на окончателно решение от договарящия орган се удължава с 10 работни дни.
(3) Когато в рамките на сроковете по ал. 1
и 2 възникне съмнение за наличие на двойно
финансиране, сроковете за вземане на решение
по ал. 1 и 2 се удължават с 10 работни дни.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
числото „15“ се заменя с „10“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея:
а) създава се нова т. 3:
„3. връщане на доклада по чл. 25, ал. 1 за
преразглеждане, когато ръководителят на управляващия орган реши, че възраженията на
кандидатите по чл. 25а, ал. 3 са основателни;“
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Решението на ръководителя на управляващия орган за връщане на доклада по чл. 25,
ал. 1 се изпраща в срок до 7 работни дни на
кандидатите, подали възражението.“
§ 24. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3, т. 1“ се заменят с
„ал. 5, т. 1“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Списъците по ал. 1 съдържат окончателните оценки на проектните предложения.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „кандидати“ се добавя
„и ги информира какви допълнителни докумен-
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ти и в какъв срок трябва да ги представят за
доказване на обстоятелствата по чл. 7, ал. 7,
т. 2. Срокът за представяне на допълнителните документи не може да бъде по-кратък от
5 работни дни.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 3 и в нея се
създава изречение второ: „В срок до 10 работни
дни от получаване на уведомлението неуспелите кандидати могат да поискат допълнителни
разяснения относно основанията за отхвърляне
на проектните им предложения.“
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 26. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. В случаите на проекти по смисъла
на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 на Съвета
договарящият орган:
1. предоставя информация за тях на Съвета
за координация и управление на средствата от
Европейския съюз преди оценката им;
2. изпраща копие от решението по чл. 27,
ал. 1, т. 1 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ или становището по чл. 27,
ал. 3, т. 4 и предава на Централното координационно звено копие от документите за одобрените проекти, оформени съгласно изискванията
на Регламент № 1828/2006 на Европейската
комисия за изпращане на комисията.“
§ 27. В чл. 31, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думата „кандидатът“
се заличава.
2. В т. 1 думите „не може да представи“ се
заменят с „кандидатът не представи“ и думите
„чл. 7, ал. 6, т. 2“ се заменят с „чл. 7, ал. 7, т. 2“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. кандидатът откаже да сключи договор
или не сключи договор в срока, определен в
поканата;“.
§ 28. В чл. 32, ал. 1 се създава т. 5:
„5. комитетът за наблюдение е взел мотивирано решение за прекратяване на процедурата.“
§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „заповедите“ се заменя с
„актовете“.
2. В т. 8 след думата „проекти“ се поставя
запетая и се добавя „когато такъв се изисква“.
§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. решение на ръководителя на управляващия/договарящия орган за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ или становище, с което ръководителят на управляващия/
договарящия орган одобрява проект по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 за
изпращане в Европейската комисия в случай
на съответствие на проектното предложение с
одобрените изисквания;“.
2. Създава се нова ал. 3:
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„(3) При провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато съответната оперативна
програма предвижда създаването на комитет
за координация и приоритизация на проекти
или когато по преценка на ръководителя на
управляващия/договарящия орган такъв комитет е създаден със заповед, ръководителят
на управляващия/договарящия орган може
да вземе решение за преглед на проектните
предложения от комитета.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „договарящия“ се заменя с „управляващия/договарящия“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „един“ се заличава, а след думата „звено“
се добавя „в администрацията на Министерския
съвет“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
се създава изречение второ: „Решението за
прекратяване на процедурата за директно
предоставяне се публикува на интернет страницата на управляващия/договарящия орган
и на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България.“
§ 31. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) За отпускането на безвъзмездна финансова помощ по линия на техническа помощ не
се прилагат разпоредбите на чл. 22 с изключение на ал. 2.“
§ 32. В чл. 36, ал. 4 след думите „към датата
на сключване на договора“ се поставя запетая
и се добавя „освен когато в насоките за кандидатстване се изисква те да бъдат нотариално
заверени“.
§ 33. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „ръководителят на договарящия орган
публикува на своята интернет страница“ се заменят с „на интернет страницата на договарящия
орган“ и след думите „Република България“ се
добавя „се публикува“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато управляващият орган не е
договарящ орган, информацията по ал. 1 се
публикува и на интернет страницата на управляващия орган.
(3) До 30 календарни дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова
помощ договарящият орган може да организира
въвеждащо обучение за бенефициентите за
изпълнение на договорите по дадената схема.“
§ 34. В чл. 38 се създава ал. 4:
„(4) При промяна на обстоятелства след
сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ в случаите и при условията,
изрично предвидени в него, бенефициентът
може да уведоми договарящия орган, без да е
необходимо подписването на анекс.“
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§ 35. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съответно по Програма
ФАР на Европейския съюз“ и запетаята след
тях се заличават.
2. В ал. 2 думите „или от Програма ФАР
на Европейския съюз“ се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документацията за цялата процедура е
достъпна за одитни проверки от компетентните
национални и европейски органи и се съхранява
от договарящия орган за срок 3 години след
приключването на оперативната програма по
отношение на договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани
от оперативните програми.“
§ 36. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. „Бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ“ от оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, са
лицата, посочени в чл. 2, ал. 4 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006.“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. „Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ“ е организация, институция,
административна или друга подобна структура,
индивидуално посочена в оперативната програма или в документ, одобрен от комитета є за
наблюдение като единствен субект, който може
да изготви проектно предложение и да получи
безвъзмездна помощ за определена дейност, или
която е определена със закон или с подзаконов
нормативен акт като правоприемник на такава
структура, отговорна за изпълнението на конкретна дейност, и е допустим бенефициент по
оперативната програма.“;
в) в т. 10 след думите „на ниво“ се добавя
„критерии за избор на“;
г) в т. 11 след думата „лице“ се поставя
запетая и се добавя „избрано и включено в
списъка по чл. 17, ал. 1“;
д) в т. 15 се създават изречения второ и трето:
„За Оперативна програма „Техническа помощ“ ръководител на договарящия орган е
министърът по управление на средствата от
Европейския съюз. Министърът по управление
на средствата от Европейския съюз може със
съгласието на министър-председателя да възлага
правомощията си на ръководител на договарящия орган на служители от администрацията
на Министерския съвет.“;
е) точка 17 се изменя така:
„17. „Централно координационно звено“ са
дирекциите „Програмиране на средствата от
Европейския съюз“, „Мониторинг на средствата
от Европейския съюз“ и „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет съобразно функциите им, определени с
Устройствения правилник на Министерския
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съвет и на неговата администрация, приет с
Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 15, 25 и 30 от
2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.);“
ж) създават се т. 19 – 22:
„19. „Управляващ орган“ е национален, регионален или местен публичен орган, определен
да управлява оперативна програма.
20. „Непрекъсната потребност на целевата
група“ е трайна или временна необходимост
от подкрепа, обусловена от здравословни,
материални, възрастови и други причини, в
резултат от които лицата от целевите групи се
нуждаят от социални услуги за постигане на
по-високо качество на живот и преодоляване
на социалната изолация.
21. „Дейност“ е задача или група от задачи
(действие или група от действия), които имат
(водят до постигане на) конкретен резултат
(резултат/продукт) и чрез които се реализира
изпълнението на съответния проект.
22. „Инфраструктурен проект“ е дейност за
постигане на специфично определени резултати в съответния инфраструктурен сектор на
територията на Република България. Проектът
има определена начална и крайна дата, специфични цели, определени ресурси за изпълнение
на задачите и определено ниво на качество.
Изпълнението на дейности по подготовката за
осъществяване на проекта е неразделна част
от самия проект.“
2. Параграф 3 се отменя.
3. Създава се § 3а:
„§ 3а. (1) Документацията за цялата процедура по проектите, финансирани със средства
от Програма ФАР на Европейския съюз, е
достъпна за одитни проверки от компетентните
национални и европейски органи и се съхранява от договарящия орган за срок 7 години
след закриване на съответната Програма ФАР.
(2) Независимо от срока по ал. 1 в случай
на установени нередности документацията се
съхранява до приключване на съответните последващи проверки от страна на компетентните
национални и европейски органи.“
4. В § 4 след думите „Оперативна програма
„Транспорт“ се добавя „и Оперативна програма
„Техническа помощ“.
§ 37. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграфи 4 и 5 се отменят.
2. В § 10:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „министъра на финансите“ се заменят
със „заместник министър-председателя и министър на финансите, министъра по управление
на средствата от Европейския съюз“, думите
„министъра на транспорта“ и запетаята след
тях се заменят с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
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и“, а думите „и на министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заличават;
б) създава се ал. 2:
„(2) Указания по прилагане на постановлението дава министърът по управление на
средствата от Европейския съюз.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. Процедурите, обявени преди влизането
в сила на постановлението, се довършват по
досегашния ред.
§ 39. В § 1 от допълнителната разпоредба
на Постановление № 182 на Министерския
съвет от 2006 г. за създаване на комитети за
наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г.,
бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г.,
бр. 22 и 93 от 2009 г. и бр. 31 от 2010 г.) в т. 8
се създава изречение второ: „Министърът по
управление на средствата от Европейския съюз
може със съгласието на министър-председателя
да възлага правомощията си на ръководител
на управляващия орган на служители от администрацията на Министерския съвет.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4784

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация
в системата на образованието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността,
управлението, структурата и организацията на
работа на Националния институт за обучение
и квалификация в системата на образованието,
наричан по-нататък „института“.
Чл. 2. (1) Институтът е държавно обслужващо звено в системата на народната просвета
по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за
народната просвета.
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(2) Институтът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. Банкя, ул.
Княз Борис І № 7.
(3) Институтът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
образованието, младежта и науката.
(4) Институтът е с обща численост на персонала 24 щатни бройки.
Чл. 3. Институтът организира и провежда
квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри и повишаване
на организационната, управленската и финансовата компетентност на ръководните кадри в
системата на образованието.
Чл. 4. Институтът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи.
Чл. 5. Институтът работи по годишен план,
утвърден от министъра на образованието, младежта и науката.
Чл. 6. Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол върху
дейността на института.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТИ
Чл. 7. (1) Институтът осъществява следните
дейности:
1. участие в разработването на национална
система за квалификация и кариерно развитие
на директорите и педагогическите кадри;
2. изготвяне на национални програми за
квалификация и кариерно развитие на директорите и педагогическите кадри;
3. осигуряване на ресурси: учебни програми,
преподаватели и учебно съдържание;
4. координиране изпълнението на годишните
програми за квалификация;
5. осигуряване на мониторинг на качеството
на изпълнението;
6. изготвяне на анализи и прогнози за нуждите
на квалификационните дейности в системата
на образованието;
7. провеждане на първоначално обучение
на новоназначени директори;
8. провеждане на периодично обучение на
ръководните кадри за осъвременяване и повишаване на управленските, организационните
и финансовите им компетентности;
9. провеждане на обучение за предварителна
подготовка на ръководни кадри в системата на
образованието;
10. провеждане на квалификационна дейност
за кариерно развитие на педагогическите кадри;
11. провеждане на обучение за използване
на ИКТ в обучението и процеса на управление;
12. разработване на учебно-методически и
информационни материали;
13. проучване, обсъждане и подпомагане
на въвеждането на иновации;
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14. консултиране на директори по въпроси,
свързани с управленската им дейност;
15. поддържане на база данни за преминалите обучение, включително в електронен вид;
16. поддържане на база данни на издадените
сертификати и удостоверения, включително в
електронен вид;
17. сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси,
свързани с дейността на института.
(2) Институтът организира и осъществява
дейностите по подготовката и възлагането на
обществени поръчки, свързани с дейностите
по ал. 1.
(3) Институтът осъществява и други дейности,
свързани с дейностите по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Чл. 8. (1) Институтът се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието, младежта и науката.
(2) Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на института;
2. изготвя и представя за утвърждаване на
министъра на образованието, младежта и науката годишен план за дейността на института;
3. изготвя и предоставя на министъра на
образованието, младежта и науката годишен
доклад-анализ за дейността на института;
4. утвърждава програмите за обучение;
5. издава сертификати и удостоверения за
завършени курсове на обучение;
6. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното
разпореждане с бюджетни средства;
7. изпълнява функциите на работодател по
отношение на работниците и служителите на
института;
8. утвърждава длъжностното разписание и
длъжностните характеристики;
9. утвърждава правилник за вътрешния ред
на института, както и правила за документооборота;
10. организира и контролира провеждането на
процедури за възлагане на обществени поръчки;
11. сключва договори, свързани с дейността
на института;
12. организира и контролира поддържането
на актуална информация на интернет страницата на института.
(3) Директорът осъществява контакти и
взаимодействие с национални и международни
институции и организации.
(4) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед за
всеки конкретен случай началник-отдел.
Чл. 9. (1) Дейността на института е структурирана в два отдела: отдел „Квалификация“ и
отдел „Административно-правно и финансовостопанско осигуряване“.
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(2) Отделите се ръководят от началникотдел, които се назначават и освобождават от
директора на института по реда на Кодекса
на труда.
Чл. 10. Началник-отдел „Квалификация“:
1. организира изготвянето на анализи за
потребностите от обучение;
2. планира, ръководи и контролира учебната
дейност на института;
3. организира проучването, обсъждането,
популяризирането и въвеждането на иновации
в управлението на училищното образование;
4. организира разработването и актуализирането на учебните материали;
5. планира и организира подбора на преподаватели;
6. изготвя отчет за учебната дейност и прави
предложения за подобряването є;
7. организира поддържането на база данни
за преминалите обучение и на база данни на
издадените сертификати и удостоверения;
8. организира участието на института в разработването и изпълнението на национални и
международни програми и проекти.
Чл. 11. Началник-отдел „Административноправно и финансово-стопанско осигуряване“:
1. организира съставянето на проекта на
бюджет на института;
2. организира и контролира финансовата и
счетоводната дейност на института;
3. изготвя отчет за изпълнението на бюджета
на института;
4. организира и контролира деловодната
дейност на института;
5. разработва проект на правилник за вътрешния ред и на проекти на длъжностно разписание и длъжностни характеристики;
6. изготвя проекти на актове за възникване,
изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
7. изготвя проекти на договори, свързани с
дейността на института;
8. организира снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоково-материални ценности.
Чл. 12. Началник-отделите изпълняват и
други функции, възложени им със заповед на
директора на института.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 13. (1) Работното време на служителите
е от 9 до 17,30 ч. с почивка от 12 до 12,30 ч.
при 5-дневна работна седмица.
(2) В зависимост от учебните програми
директорът със заповед може да определи за
отделни служители различно от посоченото
в ал. 1 разпределение на работното време и
почивките.
Чл. 14. Работниците и служителите на института изпълняват възложените им задачи съобразно утвърдените длъжностни характеристики.
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Чл. 15. (1) В института се води следната
задължителна документация:
1. дневник за входяща кореспонденция;
2. дневник за изходяща кореспонденция;
3. учебна документация;
4. счетоводна документация;
5. книга за регистриране заповедите на
директора;
6. книга за регистриране на договорите;
7. книга за регистриране на издадените
сертификати и удостоверения;
8. книга за регистриране на преминалите
обучение;
9. книга за регистриране на ползвателите
на легловата база на института;
10. инвентарна книга;
11. книга за регистриране на проверките на
контролните органи на МОМН;
12. книга за регистриране на даренията.
(2) Документите се изготвят и съхраняват
съобразно изискванията на нормативните актове
и вътрешните правила, утвърдени от директора.
(3) Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на
института.

жени функции по координация и контрол на
дейността на Управляващия орган на ПРСР,
за вземане на решение за дейностите по т. 3
от приложение № 1 относно съответствието на
заявлението с одобрените дейности от списъка
по чл. 7, допустимостта на разходите съгласно
приложение № 2 и обосноваността на предложените разходи.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 8, раздел А
от заявление за кандидатстване (дейности по
линия на техническа помощ) се заличават
следните думи:
„Заявлението е одобрено от заместник-министъра, на когото министърът на земеделието
и храните е възложил функции по координация
и контрол на дейността на Управляващия орган
на ПРСР (дирекция „Развитие на селските
райони“)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за
народната просвета и отменя Правилника за
дейността на Националния институт за обучение
на директори (ДВ, бр. 19 от 2007 г.).
Министър: С. Игнатов

4705

4706

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по
предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа
помощ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2008 г.; изм., бр. 1 и 50 от 2009 г. и
бр. 10 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Междинни плащания са допустими не
повече от два пъти за периода на изпълнение
на проекта с изключение на плащанията, заявени по чл. 18, ал. 2а във връзка с дейности
по реда на чл. 12, ал. 1, т. 3 и 5.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В т. 5 точката накрая се заменя със запетая и се добавя „както и за обосноваността
на предложените разходи, с изключение на
дейностите по т. 3 от приложение № 1“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. представя заявлението и доклад на министъра на земеделието и храните, съгласуван
от заместник-министъра, на когото са възло-

Име: Фамилия: Презиме:
Длъжност:
Подпис:

“
Министър: М. Найденов

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари
и промоционални кампании“ 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. 37 от 2009 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата 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“ се заменят с „Европейския фонд за
рибарство“, а в края на изречението се добавят
думите „на Европейския съюз (ЕС)“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. развиване на нови пазари и нови пазарни
ниши за продуктите от риболов и аквакултура;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. прилагане на политика за повишаване
на качеството и стойността на продуктите от
риболов и аквакултура.“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става алинея 1 и се
изменя така:
„(1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
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№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за 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 на Регламент
(ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г.
относно закрилата на географски указания и
наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ, 31.03.2006, L 93).“
2. Създава се алинея 2:
„(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), 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 думата „проекти“ се
заменя с „дейности“.
2. В т. 1 дейност 2 думата „имиджа“ се заменя с „престижа“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. сектор 03. Сертифициране на качеството,
включително създаването на етикет и сертифициране на продукти, уловени или произведени
чрез използването на природосъобразни производствени методи;“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. сектор 04. Извършване на пазарни проучвания;“.
5. В т. 5 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес.“
§ 7. В чл. 7, ал. 6 думите „като резултат
от реализацията“ се заменят с „по време на
изпълнение“.
§ 8. В чл. 8, ал. 1 думите „авансови“ и „окончателни“ се заменят съответно с „авансово“ и
„окончателно“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. организатори на пазари на производителите;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите по ал. 1, с изключение на
тези по т. 2, трябва да отговарят на поне едно
от следните изисквания:
1. да притежават валидно разрешително за
стопански риболов;
2. да притежават удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми;
3. да са регистрирани като производители на
риба, други водни организми и продукти от тях;
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4. да са признати като организации на производители на риба и други водни организми;
5. да са регистрирани като браншови организации;
6. за кандидатите по т. 3 да са регистрирани
по Закона за стоковите борси и тържищата.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4, т. 1 след думата „или“ се поставя
частицата „не“.
5. 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“.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на чл. 13 се изменя така:
„Чл. 13. Проектите следва да се отнасят до:“.
2. В т. 1 думите „панаири изложения“ се
заменят с „панаири и изложения“, а думите „и
други подобни“ се заличават.
3. В т. 2 думите „подлежат на връщане в
морето“ се заменят със „се изхвърлят“.
4. В т. 8 думите „на територията на Република България“ се заличават.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и становище на Министерството на здравеопазването относно здравните последици, на които те се позовават“ се
заличават.
2. В т. 4 думите „професионалните организации“ се заменят с „организациите“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. материалите, включително графичните,
визуалните и аудио-визуалните произведения и
интернет страниците, се използват при отчитане на правата, произтичащи от договорите за
тяхното изготвяне и предоставяне;“.
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проектите, финансирани по сектор 03.
Сертифициране на качеството, включително
създаването на етикет и сертифициране на продуктите, уловени или произведени чрез използването на природосъобразни производствени
методи, следва да отговарят на изискванията за
етикетиране и представяне на храните съгласно
приложимото законодателство.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Свръхпроизвежданите или слабоексплоатираните видове за проекти по сектор 05.
Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или
слабоексплоатирани видове трябва да бъдат
предварително обявени със заповед на изпъл-
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нителния директор на ИАРА след извършени
проучвания и анализи. Данните за видовете
се публикуват на интернет страницата на
ИАРА и се актуализират при настъпване на
изменения.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „пътни и дневни разходи“
се заменят с „разходи за командировки“;
б) в т. 3 думите „компютърни технологии“
се заменят с „компютърна техника“;
в) в т. 9 думите „включително и командировъчни разходи“ се заличават;
г) в ал. 2, т. 12 числото „25 000“ се заменя
с „15 000“.
2. В ал. 4 числото „2015“ се заменя с „2013“.
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „изграждане на жилищни
помещения и на сгради“ се заменят със „строителство и жилища, земя и сгради“.
2. В т. 5 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
3. Точка 9 се отменя.
4. В т. 10 думите „втора употреба“ се заличават.
5. Точка 12 се изменя така:
„12. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът
не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите
от които са приложени към заявлението за
кандидатстване, с изключение на разходите по
чл. 17, ал. 2, т. 12; 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 следва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство; тази точка не се прилага в
случай, че кандидатът се явява възложител по
чл. 7 ЗОП;“.
6. Точки 14 и 15 се отменят.
§ 17. В чл. 19, ал. 2 думите „Министерството
на земеделието и храните и на Разплащателната
агенция (РА)“ се заменят с „ОПРСР“.
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по образец“ се заличават.
2. В ал. 3 основният текст се изменя така:
„(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:“.
3. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) При непълнота на документите ИАРА
връща заявлението за кандидатстване на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно
с копие от контролен лист с отбелязаните
непълноти.“
4. В ал. 6 думата „прието“ се заменя с „регистрирано“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер на заявлението за кандидатстване.“
§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „три
месеца“ се заменят с „два месеца“.
2. В ал. 1, т. 2 думите „за дейностите по сектор 02 и 05“ се заменят с „когато е приложимо“.
3. В ал. 1, т. 3, буква „б“ се изменя така:
„б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.“
4. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни
дни от получаване на уведомлението може да
отстрани посочените нередовности и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, вкл. документи извън посочените съгласно приложение
№ 1, свързани с одобрението на заявлението
за кандидатстване.“
5. 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.“
6. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проектите, по които от извършените
проверки е установена допустимост на кандидата
и проекта, се разглеждат от Експертна комисия
за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която
се назначава от изпълнителния директор на
ИАРА.“
7. Алинеи 6 и 7 се изменят 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.
(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
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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. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3.
(9) ЕКОП изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.“
§ 20. Създава се член 21а:
„Чл. 21а. (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. 21,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 21,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 21, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
по чл. 7, ал. 5;
6. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 5
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата премия по реда на тази наредба.“
§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят 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) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от кандидата
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.“
2. 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
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получаване на безмъзмездна финансова помощ
по одобрения проект и може да кандидатства
отново за същия проект по реда на тази наредба.“
§ 22. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(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 избор на
проекти в условията на ограничен бюджет
съгласно приложение № 3 и се одобряват в
низходящ ред.“
§ 23. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 ЗОП, 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. 17, ал. 2, т. 12. 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 в съответствие с разпоредбите на 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 ИАРА
на настъпилите промени в графика, стойността или дейностите по проекта, 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 отказва сключването на анекс.
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(8) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомлението по ал. 7 бенефициентът чрез
законния си представител или упълномощено
от бенефициента лице с изрично нотариално
заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 22, ал. 2.
В анекса се определя окончателният размер на
безвъзмездната финансова помощ в зависимост
от стойността на договора за изпълнение на
обществената поръчка.
(9) За предварителните разходи по чл. 17,
ал. 2, т. 12, извършени преди датата на подаване
на заявлението за кандидатстване, кандидатите,
които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП,
при подаване на заявлението за кандидатстване
представят всички документи от проведената
съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП
процедура за избор на изпълнител/и.“
§ 24. В наименованието на глава четвърта
думите „и контрол върху изпълнението на
проектите“ се заличават.
§ 25. В чл. 26 ал. 7 се изменя така:
„(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава след извършено окончателно плащане
от страна на РА.“
§ 26. В чл. 27 се правят следните изменения:
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 регистрация на
кандидата съгласно заявка за авансово плащане
(приложение № 4).“
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА мотивирано
отказва авансовото плащане.“
§ 27. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При кандидатстване за окончателно
плащане бенефициентът подава заявка за
окончателно плащане в РРА – РА по място на
регистрация на кандидата и прилага документите
съгласно заявка за плащане (приложение № 5).“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
окончателно плащане.“
§ 28. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „РА“ се заменя с
„ДФЗ – РА“, а думите „одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция“ се
заменят с „одобрените и реално извършени
разходи“.
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
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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 № 5.“
3. В ал. 3 т. 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;“.
4. В ал. 3, т. 2 думата „РА“ се заменя с
„ДФЗ – РА“.
§ 29. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА
отказва изплащането на част или на цялата
безвъзмездна финансова помощ, когато:“.
2. В ал. 1, т. 2 думата „фактически“ се заменя с „реално“.
3. В ал. 1, т. 3 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициентът“.
§ 30. В чл. 31 изразът „ползвателя на помощ
та“ се заменя с „бенефициентът“.
§ 31. В чл. 32, ал. 2 в края се добавя „или
от датата на подписването на анекс в случаите
по чл. 24, ал. 8, когато е приложимо“.
§ 32. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. 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.“
§ 33. В чл. 34 изразът „ползвателят на помощта“ се заменя с „бенефициентът“.
§ 34. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта
бенефициентът представя в ИАРА искане за
изменение и/или допълнение на договора по
чл. 22, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.“
2. В ал. 2 думата „Заявленията“ се заменя
с „Исканията“.
3. В ал. 3 думата „предложения“ се заменя
с „искания“.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят 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. 22, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът се
явява в ИАРА – София за подписване на анекс
към договора по чл. 22, ал. 2.“
§ 35. В чл. 36 изразът „ползвателят на помощта“ се заменя с „бенефициентът“.
§ 36. Член 37 се изменя така:
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„Чл. 37. Бенефициентът е длъжен:
1. в срок до 2018 г. включително да съхранява
всички документи, свързани с одобрения проект;
2. за период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 22, ал. 2 да използва
инвестициите по предназначение;
3. за проекти, надвишаващи левовата равно
стойност на 50 000 евро и свързани с дейности
по сектор 02, сектор 03 и сектор 05, в 6-месечен срок след окончателното изплащане на
безвъзмездната финансова помощ да постави
на видно място на обекта табела, указваща,
че проектът е осъществен с безвъзмездната
финансова помощ по ОПРСР и ЕФР.“
§ 37. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Бенефициентът е длъжен да включи в табелата и във всички печатни рекламни
материали и документи, които се отнасят до
изпълнението на проекта по тази наредба,
следните елементи:
1. емблемата на ЕС да е в съответствие с
графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г.,
и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“.“
§ 38. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ
контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока
по чл. 37.“
§ 39. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Служителите на ИАРА
осъществяват“ се заменят с „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури осъществява“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които участват в одобрението,
финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.“
§ 40. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя
всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта, 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.“
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2. В ал. 3 изразът „ползвателят на помощта“
се заменя с „бенефициентът“.
3. В ал. 4 изразът „ползвателят на помощта“
се заменя с „бенефициентът“.
§ 41. В чл. 42 изразът „ползвателят на помощта“ се заменя с „бенефициентът“.
§ 42. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. При неспазване на условията по
чл. 37 – 42 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 и наименование
на проекта с местоположение на обекта на
инвестицията;
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.“
§ 44. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „физическо лице“ се заличават.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „Бенефициентът“ е едноличен търговец
или юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.“
3. В т. 10 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с „бенефициента“.
4. В т. 12 се добавя изречение второ със
следния текст: „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.“
5. Точка 13 се изменя така:
„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 на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO)
№ 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за
определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.“
6. Създава се т. 19:
„19. „Организатор на пазара на производителите“ е търговец или юридическо лице, вписано
в Регистъра на пазара на производителите,
воден от Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата.“
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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 3.4.
Развитие на нови пазари и промоционални кампании

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Входящ номер на ИАРА

Уникален номер на проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

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

2.
3.

ЕИК/ БУЛСТАТ
Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

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

Име
5.2. Номер на пълномощно

6.

Седалище

Презиме

Фамилия

БРОЙ 44
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Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

7.

Адрес на управление

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

8.
Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото )( Моля посочете
главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или т.5 )

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

Електронна поща
9.

Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

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

10.2. IBAN

С Т Р. 2 7
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Информация за проектите

Предишно финансиране:
11.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд по 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.

Част В
13.

Кандидатствам за:

Допустими сектори и дейности (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 и участие на мероприятия по
допустимите дейности.
Сектор 01 – Промоционални кампании
Дейност 1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени
продукти от риболов и аквакултура
Дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и
аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор „Рибарство”
Дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи щадящи околната среда
Дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на
Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006

в.
г.
д.
е.
ж.

�
�
�
�

Сектор 03 – Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и
сертифициране на продукти, уловени или произведени чрез използването на
природосъобразни производствени методи

�

Сектор 04 - Извършване на пазарни проучвания

�

14.

б.

�

Сектор 02 – Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и
аквакултура

Сектор 05- Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове,
които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес

а.

�

�

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 13 сектори и дейности (Отбележете
вида на разхода, за който кандидаствате)
разходи за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката
и/или провеждането на промоционална кампанията

�

разходи свързани с организация и участие в рекламни кампании, научни мисии и семинари,
търговски панаири и изложения от национално и европейско значение, включително
командировки за участниците, както и такси за участие, разходи за наемане на зали,
помещения и рекламни щандове за изпълнение целите на промоционалната кампания

�

разходи за наемане на материали, консумативи и обурудване (включително компютърни техника)
за провеждане на промоционалната кампания
разходи за създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания
разходи за изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод,
отпечатване и разпространение
разходи по закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на
промоционалната кампания
разходи за допълнителни помощни дейности, свързани с промоционалната кампания

�
�
�
�
�
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разходи по осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционалната
кампаниия
разходи за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за
целите на промоционалната кампания (от и на български език)
разходи за проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания

з.
и.
й.

�
�
�

разходи за проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента
на продуктите от риболов и аквакултура
предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5 на
сто от размера на инвестиционните разходи, но не повече от левовата равностойност на 15 000
евро.

к.

л.
м.

�
�

разходи за търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно
разходи oрганизация на посещения с цел проучване на пазара

�

н.
о.

разходи, свързани с внедряване на системи за управление на качеството

�

п.

разходи, свързани със сертифицирането на въведени международно признати стандарти

�

�

15. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ в размер на ________________________
лева, съгласно приложената проектна обосновка.
Размер на субсидията _____________________ лева, съгласно Приложение № 2 , който
представлява _____________%;
16.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1. Проектна обосновка
2. Промоционална програма в свободен текст
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
3.
представляващо кандидата
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
4.

6.

Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ

Копие от документ за създаване на кандидата
Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
8.
регистриран по ЗДДС или декларация в свободен текст в случай, че не е регистриран.
7.

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 (ТД
10.
на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението за
кандидатстване
Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/услуга, на
стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай че тя е част от
доставки/ услуги, оферирани от един доставчик/ изпълнител на обща стойност поовече от
левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва да бъде определена в
лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 5 месеца след
датата на подаване на заявлението за кандидатстване. В офертите се описват основните
11.
модел, марка, както и техните технологични характеристики, параметри, единични цени и
др. За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за разходите за придобиване на ноу-хау,
патенти и лицензи се предоставя една оферта. В случай, че за дадена дейност кандидатът
се явява възложител по чл. 7 и от ЗОП, оферти по тази точка не се представят. За
предварителните разходи по чл. 17, ал 2, т. 12 кандидатът предоставя договор с
изпълнител в оригинал.
ІІ. Разрешителни и документи
Регистрация в МЗХ за продуктите от земеделски хранителен произход по Регламент (ЕО)
12. 510/2006 в случай, че се кандидатства за промоция на продукти от риболов и аквакултура,
признати съгласно условията на регламента
9.

ІII Специфични документи които се прилагат от:
Община
Копие от удостоверение издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо
13.
избора на кмета на общината
14. Копие от решение на Общинския съвет за кандидатстване по мярката
IV Специфични документи по видове разходи
Прилагане на политика на качеството на продукти от риболов и аквакултура
15. Копие от сертификат за въведени системи за управление на качеството
Сертификация на качеството, включително създаването на етикет и
сертификация на продуктите, уловени или добити чрез използването на методи,
щадящи околната среда
16.

Копие от сертификат за въведени международно признати стандарти
IFS /International Food Standard /, ISO 22000:2005 и други

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

� да

� да � непр

� да � непр

� да � непр
� да
� да

� да � непр

� да � непр
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V Кандидат съм по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по
приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" на ОПРСР и отговарям на едно или
повече от посочените в чл. 10, ал 2 изисквания от Наредбата, като прилагам
съответния/ съответните документи:
Копие от валидно разрешително за стопански риболов по Закона за рибарство и аквакултури
а
(ЗРА)
Копие от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни
б
организми по ЗРА
Копие на регистрация на кандидата като производител на риба и други водни организми по
в
ЗРА
Копие от Удостоверение за извършена регистрация на пазар на производителите, издадено от
г
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата към Министерски съвет
Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на производителите
д
по реда на ЗРА
е Копие на вътрешния правилник на Организацията на производителите
Копие на документ, удостоверяващ признаването на кандидата като браншова организация по
ж
реда на ЗРА
VI Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:

� да

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

1.
2.
3.
4.
5.

Част Г
1
2
3

4

5

6

7
8
9

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 проектът включва послания, които не противиречат на законодателството на
държавата, в която ще се представя продуктът (за Сектор 01)
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване
Това заявление е попълнено от:
Кандидата
Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата

� да
� да
� да
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за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1.

Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ. Едноличните търговци вписват
данните си съгласно документите за регистрация като ЮЛ;

2.

Вписва се ЕИК/ Булстат на кандидата;

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;
4. Попълва се управител, директор и др.;
5. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице;
6. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация;
7. Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата;
8. Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт;
9. Попълва се адреса за кореспонденция на лицето за контакт;
10. Попълва се информация за банковата сметка на кандидата;
В част Б се попълва следната информация за проектите:
11. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти;
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
12.
обособена част от него;
3.

III

В част В се попълва следната информация за разходите, за които кандидатствате:

13. Отбележете сектора и дейности, за които кандидатствате;
14. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате;
15. Впишете размера на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатствате, съгласно приложената
проектна обосновка.
IV В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване документи, като:
1.
2.
3.

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 01 и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава лично
4.
от кандидата
5. Документът е задължителен, когато кандидатът е бюджетна организация.
6. Документът е задължителен.
7. Документът е задължителен.
8. Документът е задължителен.
9. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
10. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
11.

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.

12.
13.
14.
15.
16.

Документът е задължителен за какндидатите по Сектор 01, Дейност 4.
Документът се изисква в случаите, когато кандидатства община.
Документът се изисква в случаите, когато кандидатства община.
Документът се предоставя, при наличието му от кандидатите по Сектор 02.
Документът се предоставя, при наличието му от кандидатите по Сектор 03.

V

В част В, т. 16, V следва да се попълни от всички кандидати с изключение на кандидатите по чл.
10, ал 1, т. 2, като задължително се представя един или повече от изброените документи от буква
"а" до буква "ж".

V

В част В, т. 16, VI следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка, които по
Ваша преценка се отнасят до проекта, с който кандидатствате. Допълнителните документи следва
да отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
кандидатстване

VI

В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част. В т. 8, се отбелязва
"неприложимо", само в случаите, когато кандидатът не кандидатства по Сектор 01.

VII

Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в
присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.

VIII Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
IX
на Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
X

Пазете копие от това заявление и приложените документи.

С Т Р. 3 1
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта, заглавие на Промоционалната кампания по Сектор 01.
1.2.1. Подробно описание на проекта.
В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори и дейности, причините, предположили реализацията му, местоположения на изпълнение
на проекта. Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в Наредбата. Кандидатите по Сектор 01
описват и избраната промоционална кампания по допустимите дейности от сектора, подхода и методологията, съгласно приложената промоционална
програма и причините предположили реализацията й.
1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и
избраната стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи (включително изплозване на външна експертна
помощ, участие в семинари, конференции, търговски изложения, използвани рекламни материали, публикации и други, съгласно допустимите разходи по
Наредбата.)
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на избранатият проект: регионално, национално, международно равнище и/или място на провеждане на
проекта.
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта и промоционалната кампания (за Сектор 01), който не надвишава срока по
Наредбата.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса и за подобряване
на пазара на продуктите от риболов и аквакултура.
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори
и др. документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 от
ЗОП и предвижда разходи по чл. 17, ал. 2, т. 12 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 от ЗОП, се описват начина за определяне стойностите
на всеки разход.
1.2.7. Информация за актуалната ситуация и проблеми, срещани в сектор "Рибарство", които са предпоставка за необходимостта от
реализация на проекта.
В това поле се описват се информация и резултати от извършени предварителни проучвания.
ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и допустимите разходи
по видове и групи дейности

Таблица 1
№

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

Общо

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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. Срок 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)
Ж

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:

№

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

Възнаграждение за
1 нает

Начислени
осигуровки
дължими от
работодателя
(%)

А

Б

В

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

Д

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

0,00
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2.7 Прогнозни разходи за командировки за периода на изпълнение на проекта:

№

1
2
3
....
n

Място и период на командировката

Брой
командировани
лица по проекта

А

Б

Разходи за Общо разходи
Разходи за
за
настаняване
Разходи за
дневни за 1
командировка
за 1
транспорт за 1
командирован
та
командирова
командирован*
*
(В+Г+Д)*Б
н*
В

Г

Д

Е

Общо разходи за командировки на кандидата за периода на изпълнение на проекта:

0,00

1. В колона А попълнете командировките, необходими за изпълнение на проекта, в съответствие с подробния план за
планираните командировки, за които се кандидатства, приложен към Заявлението за кандидатстване;
2. В колона Б попълнете броя на лицата, които ще се командироват, съгласно допустимите разходи в Наредбата;
3. В колона В попълнете предвидените разходи за транспорт, в лева;
4. В колона Г попълнете предвидените разходи за дневни пари, в лева;
5.В колона Д попълнете предвидените разходи за настаняване, в лева;
6. Колона Е = (Колона В+ Колона Г+Колона Д)* Колона Б, в лева;
Разходите за командироване се предвиждат по условията и реда на действащите нормативни актове относно
командироване на работници и служители.
*При посочена друга валута за някой от посочените разходи, посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

ІІІ. Ползи и цели на проекта.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящият проект:

1

Промоция и популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура

�

2

Повишаване на потреблението на вътрешния пазар на продуктите от риболов и аквакултура

�

3
4
5

Разкриване на нови пазари и популяризиране на нови пазарни ниши за продукти от риболов и
аквакултура
Прилагане на политика по отношение на качеството, насочена към промоция и подобряване качеството
на продуктите от риболов и аквакултура
Повишаване на имиджа на продукти от риболов и аквакултури, както и този на сектор "Рибарство"

�
�
�

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

“
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§ 46. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2
Критерии за определяне размера на безвъзмездната финансова помощ
Критерии

% публично
финансиране

Критерии

% публично
финансиране

колективен интерес

100

индивидуален
интерес

60

колективни органи,
иницииращи проекта

100

проектът е
иницииран от
индивидуален
бенефициент

60

публичен достъп до
резултатите от проекта

100

резултатите от
проекта остават
частна собственост
и под частен
контрол

60

финансово участие на
колективни организации

100

липса на
финансово участие
на колективни
организации

60

“

§ 47. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 21, ал. 1, т. 3, буква „а“
Критерии за приоритизация на проектите в условията на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:
1. Участие в национални и международни търговски изложения на рибни продукти и промоция на
български видове.
2. Откриване и популяризиране на нови пазарни ниши за продукцията от риболов и аквакултура.
3. Прилагане на политика на качеството на рибни продукти.
4. Повишаване на проследяемостта.
5. Други сектори.“
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§ 48. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 27, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Версия 3
Изм. 0/

Заявка за авансово плащане

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

Печат:

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

Наименование на бенефициента - Община
Община: ___________________________ Област: _______________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________
Адрес:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________
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Версия 3
Изм. 0/

Заявка за авансово плащане

E-mail ___________________________________________________________________________________
Представител:_______________________________________________________________________________
Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: ____________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: __________________
Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN: _______________________________________

Банков код (BIC): __________________________________

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

община

област

Адрес:

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

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

3.

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

� Да

Б. Общи документи за всички кандидати
1. Документ за самоличност на бенефициента или на законния представител на
бенефициента

� Да

2.

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

� Да

� Непр.

3.

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

� Да

� Непр.

4.

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

� Да

5.

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

� Да

Име на бенефициента

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат
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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.
2. Бенефициентът попълва подробно личните си данни, както и данните на дружеството, което
представлява, в случай че то е бенефициентът.
3. Бенефициентът попълва внимателно информацията за банковата си сметка.
4. Бенефициентът попълва информацията за местоположението на инвестицията.
5. Упълномощеното лице попълва личните си данни, както и тези за пълномощното (в случай, че
бенефициентът е възпрепятстван да подаде лично заявката за авансово плащане и е упълномощил за
това друго лице).
6. 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 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“.
7. Бенефициентът попълва секция Б „Общи документи за всички бенефициенти“ на заявката за
авансово плащане, като отбелязва срещу всеки документ „да“, в случай че го е представил, или „непр.“,
в случай че съответният документ е неприложим.
8. Бенефициентът (а не упълномощеното лице, ако има такова) изписва саморъчно имената си,
подписва заявката за авансово плащане и поставя дата.
Документите, представени със заявката за авансово плащане, трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. Да се представят 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 служител на ДФЗ – РА.
2. Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено
изрично пълномощно.
3. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на
чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.)
и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ,
бр. 45 от 2001 г.).“
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§ 49. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 28, ал. 1

Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

Версия 2
Изм. 0/

Заявка за плащане
Мярка3.4

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.4 -Развитие на нови пазари и промоционални кампании
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 № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

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 представителя на ЕТ/ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. /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:

Л. К. №:

издадена на:

Пълномощно №:

дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:

Местоположение на инвестицията: Област
Община

град/село
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Адрес:

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 3.4 - Развитие на нови пазари и промоционални кампании

Допустими сектори:
Сектор 01-Промоционални кампании

� Да

Дейност 1 - Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени продукти от риболов и
аквакултура;

� Да

Дейност 2 - Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и
подобряване на престижа на сектор "Рибарство";

� Да

Дейност 3 - Промоция на продукти, уловени или произведени чрез използването на природосъобразни производствени методи

� Да

Дейност 4 - Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20
март 2006 г.;

� Да

Сектор 02 -Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура

� Да

Сектор 03 - Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и сертифициране на продуктите,
уловени или произведени чрез използването на природосъобразни производствени методи

� Да

Сектор 04 - Реализиране на маркетингови проучвания

� Да

Сектор 05 - Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове

� Да

Допустими разходи:
1. Разходи за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или провеждането на
промоционална кампания.

� Да

2. Разходи, свързани с организация и участие в рекламни кампании, научни мисии и семинари, търговски панаири и изложения
от национално или европейско значение, включително командировки за участниците, както и такси за участие, за наемане на
зали, помещения и рекламни щандове за изпълнение целите на промоционалната кампания

� Да

3. Разходи за наемане на материали, консумативи и обурудване (включително компютърна техника) за провеждане на
промоционалната кампания

� Да

4. Разходи за създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания

� Да

5. Разходи за изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и разпространение

� Да

6. Разходи по закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната кампания

� Да

7. Разходи за проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на продукти от риболов и
аквакултура

� Да

8. Разходи по осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционална кампания

� Да

9. Разходи за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи)

� Да

10. Разходи за проучване на резултатите от провеждане на промоционалната кампания

� Да

11. Разходи за допълнителни помощни дейности, свързани с промоционалната кампания

� Да

12. Търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно

� Да

13. Организация на посещения с цел проучване на пазара

� Да

14. Разходи, свързани с внедряване на Системи за управление на качеството

� Да

15. Разходи, свързани със сертифицирането на въведени международно признати стандарти

� Да

16. Предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5 на сто от размера на
инвестиционните разходи, но не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

� Да

A. Общи документи:
1

Копие от документ за самоличност на законния представител на бенефициента или на лицето,
представляващо 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
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Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
законния представител на бенефициента
Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице
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

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

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 (по образец) в случай, че не е регистрирано.

� Да

9

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

� Да

10

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента съдържащ
подробно описание на извършените дейности.

� Да

11

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи, както и
командировъчни.

� 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

13

Подробен финансов отчет за изпълнение на одобрените и извършени дейности.

� Да

14

Копие от документ, удостоверяващ че бенефициентът е призната организация на
производителите
Копие от документ, удостоверяващ, че бенефициентът е регистриран като браншова
организация
Копие от документ за регистрация на бенефициента по чл. 25 от ЗРА като производител на
аквакултури.

� Да

15
16
17

� Непр.

� Да
� Да

Копие от разрешително за стопански риболов

� Да

18

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

� Да

19

Регистрация по Закона за стоковите борси и тържища.

20

� Непр.
� Непр.
� Непр.
� Непр.
� Непр.

Да

� Непр.

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

� Да

� Непр.

21

Попълнена таблица за разходите към Заявката за плащане.

� Да

22

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:
Сектор 02: Прилагане на политика на качеството на продуктите от риболов и аквакултура
1

Сертификат за въведени системи за управление на качеството

2

Сертификат за въведени международно признати стандарти
/ISO 14001:2004, IFS /International Food Standard /, ISO 22000:2005, BS OHSAS 18001/

Сектор 03: Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и
сертифициране на продуктите, уловени или добити чрез използването на природосъобразни
производствени методи
1

Сертификат за въведени международно признати стандарти
/ISO 14001:2004, IFS /International Food Standard /, ISO 22000:2005, BS OHSAS 18001/

� Да

� Непр.

� Да
� Да

� Да

� Да

� Непр.
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В. Декларации:
1

Декларирам, че дейността, за която кандидатствам е завършена.

� Да

2

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

� Да

3

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

� Да

4

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

5

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

6

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

� Да

7

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

� Да

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

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

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Версия 2
изм. 0

Таблица за разходите

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

Окончателно

№ на зявката:

№

Вид на дейността

Вид на разхода

1

2

3

Количе Мерни
ство
ед.

4

Цена за актив без
ДДС

Обща сума без ДДС

No на фактурата

Дата на фактурата

6

7

8

9

5

1

0,00 лв

2

0,00 лв

3

0,00 лв

4

0,00 лв

5

0,00 лв

6

0,00 лв

7

0,00 лв

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

0,00 лв (A)

Предварителни разходи за 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;по фактури

Обща сума на разходите
Обща сума на разходите по проекта

0,00 лв
(B)
0,00 лв (C)

0,00 лв

(D)
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“
по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд
по рибарство за периода 20 07 – 2013 г. (ДВ,
бр. 42 от 2009 г.)
§ 1. Наименованието на Наредба № 16 от
2009 г. се изменя така:
„Наредба № 16 от 20 май 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни
дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“ по 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 (ЕФР)“ се заменят с „Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския
съюз (ЕС)“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. насърчават използването на селективни
методи или уреди за риболов и допринасят за
намаляване на прилова;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. водят до отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно с цел да се
противодейства на т. нар. призрачен (нелегален)
риболов;“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. допринасят за прозрачност на пазарите
на рибни продукти и продукти на аквакултурата, включително и за възможността за
проследяване;“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. инвестиции в оборудване за производство,
преработка или пласмент и в инфраструктура,
включително и по отношение третирането на
отпадъци;“.
5. В т. 13 след думите „местни планове за
управление“ се добавя „одобрени от министъра
на земеделието и храните“.
6. Точка 14 се изменя така:
„14. създаване на организации на производителите, признати съгласно Регламент на Съвета
на ЕС № 104/2000 г. за общата организация
на пазарите на рибни продукти и продукти от
аквакултура, тяхното преструктуриране и изпълнението на техните планове за подобряване
на качеството (ОВ, 21.1.2000, L 17);“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
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фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на
Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от
26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация
на пазарите на рибни продукти и продукти от
аквакултури.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Бенефициенти по ал. 1, 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 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 т. 6 думите „мрежа и обмен на опит“
се заменят с „мрежа за обмен на опит“.
2. В т. 7 след думата „дейности“ се поставя
запетая и се добавя „свързани с изпълнение
на целите на мярката по чл. 2, в частност и
дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна
ос № 2 от ОПРСР“.
§ 7. В чл. 7 ал. 6 се изменя така:
„(6) Максималният месечен размер на разходите за едно лице, свързани с възнаграждения и
заплати по реда на чл. 21, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 2
и ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 1, не трябва да надвишава
размера на една средна месечна работна заплата
за един нает, обявена от Националния статистически институт за икономическата дейност
„Селско, ловно, горско и рибно стопанство“
към датата на кандидатстване.“
§ 8. В чл. 10 т. 6 се изменя така:
„6. организатори на пазари на производителите“.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. да са признати като организации на
производители на риба и други водни организми или браншови организации съгласно
приложимото законодателство;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. членовете є да произвеждат, преработват или продават не по-малко от 7 на сто
от продукцията от риболов и аквакултура за
страната за предходната календарна година за
кандидатите по чл. 10, т. 3.“
3. В основния текст на ал. 3 след думите
„по чл. 10, т. 4“ се добавя „и т. 6“.
4. В ал. 4 думите „на чл. 14, ал. 5“ се заменят
с „чл. 3а, ал. 2“.
5. Алинея 7 се отменя.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Кандидатите подават заявление за
кандидатстване съгласно приложение № 1 с
приложена проектна обосновка, доказваща
целесъобразността на проекта.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите на инвестиции за изграждане
на инфраструктура за обучение с предвидени
строително-монтажни работи (СМР) кандидатът
представя технически проект и разрешение за
строеж в съответствие със Закона за устройство
на територията.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. 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.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Инвестициите по реда на тази наредба
трябва да съответстват на целите на Общата
политика по рибарство на ЕС.“
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. са от общ интерес за лицата и организациите в сектор „Рибарство“ или като цяло
за широката общественост;“.
2. В т. 3 думата „сектора“ се заменя със
„сектор „Рибарство“.
3. В т. 4 след думата „услуги“ се добавя „и подобряване организацията в сектор „Рибарство“.
§ 14. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
„(3) За кандидатстване по реда на сектор
02 организацията на производителите представя
оперативна програма и утвърден правилник на
организацията на производителите, отговарящи
на изискванията на приложимото законодателство.“
§ 15. В чл. 17, ал. 4 думата „препраща“ се
заменя с „изпраща“.
§ 16. В чл. 18 думите „и които не се финансират от държавния и от общинските бюджети“
се заличават.
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя в определени случаи за дейности,
съответстващи на допустимите за финансиране
по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2
на ОПРСР.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейностите по ал. 1 се прилагат по
реда на тази наредба, в случай че се осъществяват колективно от кандидатите и обхватът
на дейностите е от общ интерес. В случаите,
когато безвъзмездна финансова помощ се
отпуска за мерки, съответстващи на тези от
Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 на
ОПРСР, се прилагат условията и размерът на
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безвъзмездната финансова помощ, определени
по наредбите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мерките от Приоритетна
ос № 1 и Приоритетна ос № 2, при спазване
разпоредбите на тази наредба.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дейностите, свързани с реалното подобряване на управлението и контрола върху
условията на достъп до риболовните райони,
финансирани по мерките „Постоянно прекратяване на риболовни дейности“, „Временно
прекратяване на риболовни дейности“ и „Инвестиции на борда на риболовните кораби и
селективност“, се подпомагат по Приоритетна
ос № 1 с изключение на разходите по чл. 21,
ал. 8, т. 1.“
4. В ал. 4 думите „чл. 21, ал. 5, т. 1“ се заменят с „чл. 21, ал. 8, т. 1“.
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) За всеки проект кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение
№ 1, като при кандидатстването за дейности,
съответстващи на дейностите, допустими за
финансиране по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР, кандидатите подават
и заявление за кандидатстване по съответната/
съответните мярка/мерки по Приоритетна ос
№ 1 и Приоритетна ос № 2.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За всеки проект бенефициентите по тази
наредба подават заявка/и за плащане, като при
одобрени дейности, съответстващи на дейностите по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос
№ 2, бенефициентите подават и заявка/и за
плащане по съответната/съответните мярка/
мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна
ос № 2.“
§ 19. Наименованието на раздел V се изменя така:
„Допустимост на разходите“.
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „дейностите“ се заменя с
„разходите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допустими за финансиране по сектор 01
са следните административни разходи, действително направени от организацията на производители по създаването и функционирането є:
1. свързани с подготвителната работа по
учредяването на организацията и изготвянето
на учредителния акт и устава;
2. за персонал (възнаграждения, заплати,
задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за
командировки и разходи за технически услуги
и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации,
извършени за изпълнение целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или
разходи за лизинг на такъв вид оборудване,
необходими за изпълнение целите на проекта;
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5. за поддръжка и експлоатация на едно от
наличните транспортни средства, собственост на
организацията на производителите, използвано
за целите на проекта;
6. за наем, действително заплатен, както
и за други разходи и такси, произтекли от
обитаването на помещенията, използвани за
административното функциониране на организацията на производители, използвани за
целите на проекта;
7. по застраховки, свързани с транспортното
средство по т. 5, административни сгради и
съдържащото се в тях оборудване.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Допустими за финансиране по сектор
02 са следните административни разходи,
действително направени от организацията на
производители по нейното функциониране:
1. свързани с изменението на учредителния
акт и устав;
2. за персонал (възнаграждения, заплати,
задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за
командировки и разходи за технически услуги
и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнението на целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или
разходи за лизинг на такъв вид оборудване,
необходими за изпълнение целите на проекта;
5. за поддръжка и експлоатация на едно от
наличните транспортни средства, собственост на
организацията на производителите, използвано
за целите на проекта;
6. за наем, действително заплатен, както
и за други разходи и такси, произтекли от
обитаването на помещенията, използвани за
административното функциониране на организацията на производители, използвани за
изпълнение целите на проекта;
7. по застраховки, свързани с транспортното
средство по т. 5, административни сгради и
съдържащото се в тях оборудване.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допустими за финансиране по сектор
03 са следните административни разходи,
действително направени от организацията на
производители по изготвянето и изпълнението
на плана за подобряване на качеството:
1. във връзка с предварителните проучвания,
изготвянето и изменението на плана;
2. за персонал (възнаграждения, заплати,
задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за
командировки и разходи за технически услуги
и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации,
извършени за изпълнение целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или
разходи за лизинг на такъв вид оборудване,
необходими за изпълнение целите на проекта;
5. по издаването на информационни материали, касаещи техническите средства и умения
за подобряване на качеството на продуктите,
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разпространявани сред членовете на организацията на производителите;
6. по провеждането на контролни проверки за
изпълнение на мерките за прилагане на плана
за подобряване на качеството на продуктите
от страна на членовете на организацията на
производителите.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Допустими за финансиране по сектор
04 са следните разходи, действително направени от организаторите с цел провеждането
на обучения:
1. разходи за персонал (възнаграждения,
заплати, задължителни осигурителни вноски от
осигурителя), разходи за командировки;
2. разходи за проучвания, технически услуги
и консултации;
3. разходи за кореспонденция и телекомуникации;
4. разходи за наем на зали, наемане или
закупуване на оборудване, но не повече от 5 на
сто от общите допустими разходи по проекта;
5. разходи за обучителни материали и консумативи;
6. други преки разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.“
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Допустими за финансиране по сектор 05
са следните разходи, действително направени от
кандидатите, с цел изграждане на партньорства:
1. разходи за командировки на представители
на партниращите си организации;
2. разходи за организиране на семинари,
срещи и консултации;
3. разходи за публикации, преводи и информация;
4. разходи за разпространение и приложение
на резултатите;
5. други разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.“
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Допустими за финансиране по сектор 06
са следните разходи, действително направени
разходи от организациите с цел изграждане на
мрежа за обмен на добри практики:
1. разходи за участия в изложения, борси,
конференции и срещи;
2. разходи за разработване и поддръжка
на уеббазирана база данни за обмен на добри
практики, както и оборудване, пряко свързано
с изграждането є, но не повече от 5 на сто от
общите допустими разходи по проекта;
3. разходи за популяризация, разпространение на резултатите от обмена чрез средствата
за масова информация и интернет страница;
4. разходи за организиране на семинари,
срещи и обучения;
5. разходи за възнаграждения на външни
експерти, които не са част от щатния персонал
на кандидата.“
8. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Допустими за финансиране по сектор
07 са колективно извършените разходи от кандидатите по чл. 10:
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1. за проучвания, срещи и консултации,
свързани с изготвяне на местни планове за
управление, които подобряват управлението и
контрола върху условията на достъп до риболовните райони;
2. за провеждане на кампании за събиране
на потънали риболовни приспособления;
3. за проучвания, отнасящи се до осъществяването на сътрудничество в областта на
рибарството с трети страни;
4. разходи за дейности, съответстващи на
допустимите за финансиране по Приоритетна
ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.“
9. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Допустими са разходите по сектори
01 – 07, свързани със:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права и
лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение
на проекта;
2. предварителни разходи за проучвания,
оценки, анализи и изготвяне на проекта в
размер до 5 на сто от размера на общите допустими разходи, свързани пряко с дейността
на инвестицията;
3. закупуване на земя, която има пряка връзка
с дейностите по проекта и е в размер до 10 на
сто от общите допустими разходи по проекта;
4. изграждане на инфраструктура за обучение
в размер до 10 на сто от общите допустими
разходи по проекта;
5. разходи за изработка, доставка и монтаж
на табела по чл. 43, т. 4.“
10. Създава се ал. 10:
„(10) Разходите по ал. 9, т. 1 – 3 са допустими, ако са извършени през периода
01.01.2007 г. – 31.XII.2013 г.“
11. Създава се ал. 11:
„(11) Всички останали разходи са допустими, ако са извършени след подписването на
договора по чл. 27, ал. 2.“
§ 21. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
1. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване;
2. разходи за жилищни помещения и сгради;
3. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
4. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
5. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
6. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
7. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;
8. инвестиции, свързани с търговия на дребно;
9. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
10. закупуване на транспортни средства;
11. прилежаща инфраструктура, която няма
пряка връзка с дейността на проекта;
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12. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), които нямат пряка връзка с
дейността на проекта;
13. 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. 21, ал. 9, т. 1 – 3; 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;
14. плащане в натура;
15. данъци, мита и вносни такси;
16. изследователски риболов.“
§ 22. Член 23 се отменя.
§ 23. В чл. 24, ал. 2 думите „Министерството
на земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“, както“ се заменят с „ОПРСР“.
§ 24. В чл. 25 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. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, законния му представител
или от упълномощено от кандидата лице, което
представя 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. В ал. 3 т. 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;“.
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.“
6. Алинея 6 се изменя така:
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„(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. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер на заявлението за кандидатстване.“
§ 25. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 3 месеца от регистриране на
заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията по
тази наредба и критериите за приоритизация
на проектите в условията на ограничен бюджет
(приложение № 2), приети от Комитета за
наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни
и посочените факти ИАРА писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомлението може да отстрани
посочените нередовности и/или непълноти и/
или неясноти, включително чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи, както и 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 в резултат на извършените проверки се установи допустимост
на кандидата и проекта, 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 участва 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 на кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на 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 осигуряване на
прозрачност изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.“
§ 26. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (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 пропус
ките 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. 5;
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.“
§ 27. В чл. 27 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 кандидата
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 съответ-
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ната 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.“
§ 28. В чл. 28 ал. 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 избор на проекти в
условията на ограничен бюджет по приложение
№ 2, приети от Комитета за наблюдение на
ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред.“
§ 29. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Бенефициентите, 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. 21, ал. 9, т. 1 – 3. 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 в съответствие с разпоредбите на 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 ИАРА
на настъпили промени в графика, стойността
или дейностите по проекта 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.
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(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. 27, ал. 2. При открито
нарушение на нормативните изисквания по
провеждане и възлагане на обществена поръчка
ИАРА отказва сключването на анекс.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 7 бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
упълномощено от бенефициента лице с изрично
нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА за подписване на анекс към договора
по чл. 27, 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. 21,
ал. 9, т. 2, извършени преди датата на подаване
на заявлението за кандидатстване, кандидатите,
които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП,
при подаване на заявлението за кандидатстване
представят всички документи от проведената
съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП
процедура за избор на изпълнител/и.“
§ 30. В наименованието на глава четвърта
думите „и контрол върху изпълнението на
проектите“ се заличават.
§ 31. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 цифрата „20“ се заменя с „30“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава след извършване на окончателно плащане
от страна на РА.“
§ 32. В чл. 32 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 извършване
на инвестицията, като прилага документите
съгласно заявка за авансово плащане (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 думите „изпълнителния директор
на“ се добавя „ДФЗ“.
§ 33. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Междинно плащане може да бъде извършено само след завършване на обособена част
от инвестицията (етап на проекта), заложена
като такава в договора по чл. 27, ал. 2.“
2. В ал. 3 след думите „обособена част от
инвестицията“ се добавя „етап на проекта“.
§ 34. В чл. 34 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При кандидатстване за междинно или
окончателно плащане бенефициентът подава
заявка за плащане съгласно приложение № 4
в РРА – РА по място на извършване на инвестицията и прилага документите съгласно
заявката за плащане.“
2. В ал. 3 думата „ползвателя“ и изразът
„ползвателя на помощта“ се заменят 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 „бенефициента“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) След приемане на документите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за плащане.“
§ 35. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция“ се
заменят с „одобрените и реално извършени
разходи“.
2. В ал. 1, т. 4 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“.
3. В ал. 1, т. 5 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“.
4. 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.“
5. В ал. 3 т. 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;“.
6. В ал. 3, т. 2 думата „РА“ се заменя с
„ДФЗ – РА“.
§ 36. В чл. 36 се правят следните промени:
1. В ал. 1 думата „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“.
2. В ал. 1, т. 3 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“.
§ 37. В чл. 37 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с „бенефициента“, а думите „същата
инвестиция“ се заменят със „същия проект“.
§ 38. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. датата на признаване на организацията
на производители – за сектор 01;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. датата на решението за преструктуриране на организацията на производители – за
сектор 02;“.
3. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. датата на получаване на специално
признаване на организацията на произво-
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дител по реда на чл. 12 от Регламент (ЕО)
№ 104/2000 г. – за сектор 03.“
4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За всички останали случаи срокът за
изпълнение на проекта започва да тече от датата
на подписване на договора по чл. 27, ал. 2 или
от датата на подписването на анекс в случаите
по чл. 29, ал. 8, когато е приложимо.“
§ 39. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. 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.“
§ 40. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Бенефициентът е длъжен да изпълни
проекта съобразно описанието на проекта, съдържащо се в проектната обосновка и с оглед
изпълнение на предвидените в него цели.“
§ 41. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
2. В ал. 2 думата „Заявленията“ се заменя
с „Исканията“.
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 отказва с мотивирана
заповед изменението и допълнението на договора по чл. 27, 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 лично, чрез законния си представител
или упълномощено от него лице, с изрично
нотариално заверено пълномощно, се явява в
ИАРА – София, за подписване на анекс към
договора по чл. 27, ал. 2.“
§ 42. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Най-късно до края на изпълнението
на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря
на всички нормативно установени изисквания,
свързани с одобрения проект.“
§ 43. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) За период 5 години от датата
на сключване на договора по чл. 27, 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 равностойност 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 на бенефициента
табела, указваща, че изграждането на обекта
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или закупуването на оборудването е осъществено с безвъзмездната финансова помощ по
ОПРСР и ЕФР.
(2) В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с одобрения проект.“
§ 44. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Бенефициентът е длъжен да включи
в табелата по чл. 43, т. 4 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. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“.
§ 45. В чл. 44 изразът „ползвателя на помощ
та“ се заменя с „бенефициента“.
§ 46. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чрез съответните длъжностни лица“ се заличават.
2. В ал. 3 думата „избора“ се заменя с
„одобрението“.
§ 47. В чл. 46:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя
всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта, 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 договори на ползвателя на
помощта и неговите подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.“
2. В ал. 3 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
3. В ал. 4 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
§ 48. В чл. 47 думата „ползвателите“ се
заменя с „бенефициентите“.
§ 49. В чл. 48:
1. В ал. 1 изразът „Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ“ се заменя с
„Бенефициентите“.
2. В ал. 2, т. 2 думата „ползвателя“ се заменя
с „бенефициента“.
3. В ал. 3 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
4. В ал. 4 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
§ 50. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. При неспазване на условията по
чл. 43 – 48 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
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възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.“
§ 51. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. 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 инвестицията,
когато е приложимо;
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.“
§ 52. В § 1 от раздел „Допълнителна разпоредба“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 6 думите „физическо лице, едноличен
търговец или“ се заличават.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „Бенефициент“ е юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездната
финансова помощ.“
3. В т. 9 изразът „ползвателя на помощта“
се заменя с „бенефициента“.
4. В т. 11 се добавя изречение второ със
следния текст:
„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.“
5. Точка 12 се изменя така:
„12. „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 на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO)
№ 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за
определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.“
6. Създава се т. 24:
„24. „Организатор на пазара на производителите“ е търговец или юридическо лице, вписано
в Регистъра на пазара на производителите,
воден от Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата.“
7. Създава се т. 25:
„25. „Прилов“ е случаен или съпътстващ
улов, който се появява в подчинени количества към улова на основен вид риба или други
водни организми и се отчита в процент към
общия улов.“
8. Създава се т. 26:
„26. „Инфраструктура за обучение“ са съоръжения, необходими за провеждане на обучения – сгради, кораби, аквакултурни стопанства.
Компютърно и друго оборудване, необходимо
за практическа и теоретична подготовка, не се
счита за инфраструктура за обучение.“
9. Създава се т. 27:
„27. „Призрачен“ е уловът на риба и други
водни организми, извършван от изгубени риболовни уреди във водата, при който уловените
екземпляри не се освобождават от уреда.“
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§ 53. 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 3.1. Колективни дейности

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

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

2. ЕИК/ Булстат
3. Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4. Правен статус на лицето, представляващо кандидата

5. Попълва се при упълномощаване
5.1.

Трите имена на упълномощено лице

Име
5.2.

Номер на пълномощно

Презиме

Фамилия
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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
8.

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

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
9. Адрес за кореспонденция

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

10.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

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

Да

Не

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.

Част В

Кандидатствам за:

13. Допустими сектори (Отбележете сектора/ -ите, за който/ които кандидаствате)

Сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство”.

�

Сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители в
сектор „Рибарство”.

�

Сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите,
произвеждани от организации на производителите.

�

Сектор 04: Провеждане на обучения свързани с рибарството или развитие на
нови методи и средства за обучение в областта на рибарството.

�

Сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор
"Рибарство".

�

Сектор 06: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри практики сред
организациите, насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и между
останалите заинтересовани страни в сектор „Рибарство”.

�

Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в
частност и дейности съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетни оси
1 и 2 от ОПРСР

�

14.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 13 сектори (Отбележете вида на
разхода, за който кандидаствате):
Сектор 01:

разходи, свързани с подготвителната работа по учредяването на организацията и
01.
изготвянето на учредителния акт и устава;

�
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Сектор 02:
02.

03.

разходи, свързани с изменението на учредителния акт и устава организацията на
производителите;
Сектори 01, 02:
разходи за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства,
собственост на организацията на производителите;

разходи за наем, действително заплатен, както и други разходи и такси, произтекли от
04. обитаването на помещенията, използвани за административното функциониране на
организацията на производители, използвано за целите на проекта;
разходи по застраховки, свързани с транспортното средство, за което разходите по поддръжка
05. и експлоатация са допустими и за административни сгради и съдържащото се в тях
оборудване;
Сектор 03:
разходи свързани с предварителните проучвания, изготвянето и изменението на плана за
06.
подобряване на качеството
разходи по издаването на информационни материали, касаещи техническите средства и
07. умения за подобряване на качеството на продуктите, разпространявани сред членовете на
организацията на производителите;
разходи по провеждането на контролни проверки за изпълнение на мерките, за прилагане
08. на плана за подобряване на качеството на продуктите от страна на членовете на
организацията на производителите;
Сектори 01, 02 и 03:
разходи за персонал (възнаграждения и заплати, задължителни осигурителни вноски от
09. осигурителя, разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги
и консултации;

�

�
�

�

�
�

�

�

10. разходи за кореспонденция и телекомуникации;

�

11. разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

�

Сектор 04:
Разходи за персонал (възнаграждения и заплати, задължителни осигурителни вноски от
12.
осигурителя, разходи за обучение, разходи за командировки;

�

13. разходи за проучвания, технически услуги и консултации;

�

14. разходи за кореспонденция и телекомуникации;

�

15. разходи за наем на зали, наемане или закупуване на оборудване;

�

16. разходи за обучителни материали и консумативи;

�

17. други преки разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

�

Сектор 05:
18. разходи за командировки на представители на партниращите си организации;

�

19. разходи за организиране на семинари, срещи и консултации;

�

20. разходи за публикации, преводи и информация;

�

21. разходи за разпространение и приложение на резултатите;

�

22. други разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

�

Сектор 06:
23. разходи за участия в изложения, борси, конференции и срещи;
разходи за изработване и поддръжка на уеб-базирана база данни за обмен на добри
практики, както и за оборудване, пряко свързано с изграждането й;
разходи за популяризация, разпространение на резултатите от обмена чрез средствата за
25.
масова информация и интернет страница;

24.

�
�
�

26. разходи за организиране на семинари, срещи и обучения;

�

разходи за възнаграждения на външни експерти, които не са част от щатния персонал на
27.
кандидата.

�
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Сектор 07:
разходи за проучвания, срещи и консултации, свързани с изготвяне на местни планове за
управление, които подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до
риболовните райони;
разходи за провеждане на кампании за събиране на потънали риболовни приспособления;
разходи за приложими проучвания, отнасящи се до осъществяването на сътрудничество
в областта на рибарството с трети страни;
разходи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетни
оси 1 и 2 от ОПРСР
Сектори 01-07:
разходи за закупуване на ноу-нау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;

С Т Р. 5 5

�
�
�
�

�

33.

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

�

34.

закупуване на земя, която има пряка връзка с дейностите по проекта;

�

35.

изграждане на инфраструктура за обучение.

�

15. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ от ________________________ лева,
съгласно приложената проектна обосновка.
15.1 Размер на субсидията _____________________ лева;
16.

Придружаващи документи към Заявлението за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта

Проектна обосновка
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
2.
представляващо кандидата
1.

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
4.
кандидатстване по мярката
3.

� да
� да
� да � непр
� да � непр

5.

Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ

� да

6.

Копие от документ за създаване на кандидата

� да

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
7.
регистриран по ЗДДС или декларация в случай, че не е регистриран.
Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 3
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.
Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/ услуга,
на стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай че тя е част
от доставки/ услуги, оферирани от един доставчик/ изпълнител на обща стойност
поовече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва да бъде
определена в лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни най10. малко 5 месеца след датата на подаване на заявлението за кандидатстване. В офертите
се описват основните модел, марка, както и техните технологични характеристики,
параметри, единични цени и др. За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за
разходите за придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи се предоставя една оферта. В
случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал 4 и 5
от ЗОП и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, оферти по тази точка не се представят.
8.

� да
� да � непр

� да

� да � непр

Копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията. В
случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 5 години след датата на
кандидатстване.

� да � непр

11.

12.

Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена.

� да � непр

Копие от свидетелството за регистрация на МПС (част I), за което се кандидатства
Подробен план за планираните командировки, за които се кандидатства, с детайлна
14.
обосновка в свободен текст
13.

� да � непр
� да � непр

ІII Специфични документи които се прилагат в зависимост от дейността

А.Организация на производителите
Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на
15.
производителите
16. Копие на вътрешния правилник на Организация на производителите

� да � непр
� да � непр
� да

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

Копие от Оперативната програма на организацията на производителите
План за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организацията на
18.
производителите, утвърден от Министъра на земеделието и храните

17.

� да
� да � непр

Б.Организатор на пазар на производителите
Копие от Удостоверение за извършена регистрация на пазар на производителите, издадено
19.
от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата към Министерски съвет
В. Кандидати по Сектор 07 за дейности съответстващи на Приоритетни оси 1 и 2
от ОПРСР
20. Заявление за кандидатстване по Приоритетна ос _____, мярка ___________ от ОПРСР

� да � непр

IV. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

� да � непр

� да
� да � непр
� да

1.
2.
3.
4.
5.

Част Г

Декларации

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни
Декларирам, че редставляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други
3
програми на Общността за същата инвестиция
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
4 оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по вашия проект и от други
държавни органи.
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми,
5
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.
1

� да

2

� да

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
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
Това заявление е попълнено от:
Кандидата
Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата

� да

� да

� да

� да

� да
� да
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Инструкция

за попълване наЗаявлението 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 акта за регистрация на кандидата.
2. Вписва се ЕИК или Булстат
Попълват се данните от личната карта за представляващия кандидата.
3. 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.
4. Попълва се управител, директор и т.н.
5. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
6. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация
7. Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за
8. контакт/Ръководителя на проекта
9. Попълва се адреса за кореспонденция
10. Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
III. В част Б се попълва следната информация за проектите:
11. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
12. обособена част от него.
IV. В част В се попълва следната информация за разходите, за които кандидатствате:
13. Отбележете сектора, в който кандидатствате
14. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате
15. Впишете размера на разходите, за които кандидатствате, съгласно приложената проектна обосновка
В част В, т. 16, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи,
V.
като:
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2. Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само, когато заявлението не се подава
3.
лично от кандидата.
4. Документът е задължителен.
5. Документът е задължителен.
6. Документът е задължителен.
7. Документът е задължителен.
8. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
9. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен, в случай че за дадената дейност не се явява възложител по ЗОП или
10.
НВМОП.
11. Документът е задължителен.
12. Документът е задължителен.
13. Документът е задължителен.
14. Документът е задължителен да дейности по Сектори 01 - 05 включително.
15. Копие от документа се предоставя при кандидатстване по Сектори 02 и 03.
16. Документът е задължителен.
17. Документът е задължителен.
18. Документът се предоставя при кандидатстване 03.
19. Документът е задължителен.
Документът е задължителен при кандидатстване за дейности съответстващи на Приоритетни оси 1 и 2
20.
от ОПРСР. За всяка мярка се добавя нов ред.
В част В, т. 16, ІV следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
VI. преценка се отнасят до инвестицията, за която кандидатствате. Допълнителните документи
следва да отговарят на общото изискване към предоставяните документи, по Наредбата
VII. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част
Заявлението за кандидатстване и проектната обосновка се подписват и подпечатват в
VIII.
присъствието на служител на ИАРА като при подписването се поставя и дата
Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при
подаване на заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това Заявление и приложените документи.
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ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.1 Колективни дейности

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта.
1.2.1. Подробно описание на проекта.
В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори, дейностите, причините, обуславящи реализацията му, място/ места на осъществяване на
проекта. Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в Наредбата.

1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и избраната
стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи (включително използване на външна експертна помощ, участие на
семинари, конференции, проучвания, консултации и други, съгласно допустимите разходи по Наредбата за кандидатстване.)
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на избранатият проект (регионално, национално, международно равнище) и/или място на провеждане на проекта
(България и/или извън страната).
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта, разпределението на заложените дейности по етапи.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса за постигане на целите
на мярката.
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори и др.
документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор. 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. 21, ал. 9, т. 2, 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.
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ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и описаните в т.1.2.2.
допустими разходи по видове и групи дейности

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

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
0,00

Общо

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

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

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

Таблица 2
№

Вид

К-во

мярка

Единична
цена

Стойност

А

Б

В

Г

Д

І. Етап: начална дата - крайна дата
1.
....
n

Общо за І - ви етап:

ІІ. Етап: начална дата - крайна дата
1.
....
n

Общо за ІІ - ри етап:

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

� да

� не

В размер на ............................ лева
Желая да се възползвам от междинно плащане

� да

� не

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

1.
2.
3.
….
n.

Цел

Дейност по етапи

А

Б
Етап и дейност/и
Етап и дейност/и
Етап и дейност/и
Етап и дейност/и
Етап и дейност/и

Описание на
дейности,
компоненти,
средства

Дата на
стартиране

В

Г

Отговорен
Дата на
партньор (ако
приключване
е приложимо)
Д

Е
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2.6. Таблица за разходите по дейности.
Дейност
по т. 2.5

Вид на разхода

Единична
цена с ДДС
(лева)

А

Б

В

Количество

Обща сума с
ДДС
(лева)

Обща сума
без ДДС
(лева)

Д

Е

Общо годишни
разходи за
заплати
Б*В*12

Общо
годишни
разходи за
осигуровки
(В*Г*12)/100

Общо
годишни
разходи за
заплати и
осигуровки
Д+Е

Д

Е

Ж

Г

1.
2.
3.
4.
5.
2.7 Прогнозни разходи за раобтна заплата за периода на изпълнение на проекта:

№

1
2
3
4

Година

Брой наети за
изпълнение на
дейностите по
проекта

А

Б

Начислени
Средна месечна
осигуровки
брутна работна
дължими от
заплата за 1
работодателя
нает
(%)
В

Г

Първа година (...........)
Втора година (...........)
Трета година (...........)
Общо разходи за заплати и осигуровки на кандидата за периода на изпълнение на проекта

0,00

0,00

1. В колона А попълнете годините за изпълнение на проекта;
2. В колона Б попълнете броя на постоянно заетия с изпълнението на проекта персонал съгласно допустимите разходи в Наредбата;
3. В колона В попълнете средното месечно брутно възнаграждение на един нает, което планирате да заплащате;
4. В колона Г попълнете процента на осугуровките, които са за сметка на работодателя в %;
5. Колона Д = Колона Б*Колона В*12, в лева
6. Колона Е = (Колона Г*Колона Д*12)/100 , в лева
7. Колона Ж = Колона Д + Колона Е, в лева
2.8 Прогнозни разходи за командировки за периода на изпълнение на проекта:

№

1
2
3
....
n

Място и период на командировката

Брой
командировани
лица по проекта

А

Б

Общо разходи
Разходи за
за
Разходи за
Разходи за
настаняване за
командировка
транспорт за 1
дневни за 1
1
та
командирован* командирован*
командирован*
(В+Г+Д)*Б
В

Г

Д

Е

Общо разходи за командировки на кандидата за периода на изпълнение на проекта:

0,00

1. В колона А попълнете командировките, необходими за изпълнение на проекта, в съответствие с подробния план за планираните
командировки, за които се кандидатства, приложен към Заявлението за кандидатстване;
2. В колона Б попълнете броя на лицата, които ще се командироват, съгласно допустимите разходи в Наредбата;
3. В колона В попълнете предвидените разходи за транспорт, в лева;
4. В колона Г попълнете предвидените разходи за дневни пари, в лева;
5.В колона Д попълнете предвидените разходи за настаняване, в лева;
6. Колона Е = (Колона В+ Колона Г+Колона Д)* Колона Б, в лева;
Разходите за командироване се предвиждат по условията и реда на действащите нормативни актове относно командироване
на работници и служители.
*При посочена друга валута за някой от посочените разходи, посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящият проект:

Провеждане на колективни дейности по: (Посочете дейности, които ще доведат до постигане на целите на
мярката)
1

Създаване на Организации на производителите съгласно Регламент на Съвета ЕС № 104/2000

�

2

Подобряване професионалните умения, работа в мрежа и обмен на опит и добри практики между
организациите

�

3

Подобряване структурирането на сектора

�

4

Насърчаване партньорството между учените и заетите в сектор "Рибарство" лица

�

5

Промоция на селективни методи и уреди за риболов и намаляване на приуловите, както и насърчаване
подобряването на работните условия и безопасността

�

6
7
8

Изследвания, които рефлектират върху състоянието и експлоатацията на рибните ресурси
Стимулиране равенство между половете и насърчаване увеличението на заетостта на жените в сектор
"Рибарство"
Подобряване на качеството на продуктите, произвеждани в сектора
Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________ “

�
�
�

0,00
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§ 54. Приложение № 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 26, ал. 1, т. 3, буква „а“
Критерии за приоритизация на проектите в условията на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната
последователност:

Коефициент на точките за оценка

1. Поощряване организацията
на производствената, преработвателната и маркетинговата верига
на рибните продукти

*1

2. Подобря ва не п рофесио налните умения и обучение по
безопасност

*0.8

3. Насърчаване използването
на технологични иновации (поселективни риболовни техники,
надхвърлящи регламентираните
изисквания в законодателството
на Общността, или иновации за
защита на риболовните уреди и
уловите от хищници), които не
повишават риболовното усилие

*0.5

4. Други операции

*0.4

Точки за оценка:
1. На д 50 ч ленове в юридическото лице/организацията
кандидат
2. От 30 до 50 членове
3. Под 30 членове
Максимален брой точки

100
50
20
100
“
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§ 55. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Версия 3
Изм. 0/

Заявка за авансово плащане

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

Печат:

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

Наименование на бенефициента - Община
Община: ___________________________ Област: _______________________________________________________
БУЛСТАТ №:____________________________
Адрес:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________Факс:___________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________

БРОЙ 44
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"
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Версия 3
Изм. 0/

Заявка за авансово плащане

Представител:_______________________________________________________________________________
Име: ___________________________ Презиме: _________________________________________________________
Фамилия: __________________________________________________________________________________
Лична карта/паспорт №: ____________ издадена на: __________от: ________ ЕГН: __________________
Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN: _______________________________________

Банков код (BIC): __________________________________

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

община

област

Адрес:

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

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

3.

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

� Да

Б. Общи документи за всички кандидати
1. Документ за самоличност на бенефициента или на законния представител на
бенефициента

� Да

2.

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

� Да

� Непр.

3.

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

� Да

� Непр.

4.

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

� Да

5.

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

� Да

Име на бенефициента

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат
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Държавен фонд „Земеделие“ – РА
Програма за развитие на Сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)
Заявка за авансово плащане
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1. Бенефициентът попълва номера и датата на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
2. Бенефициентът попълва подробно личните си данни, както и данните на дружеството, което представлява, в случай че то е бенефициентът.
3. Бенефициентът попълва внимателно информацията за банковата си сметка.
4. Бенефициентът попълва информацията за местоположението на инвестицията.
5. Упълномощеното лице попълва личните си данни, както и тези за пълномощното (в случай че
бенефициентът е възпрепятстван да подаде лично заявката за авансово плащане и е упълномощил за
това друго лице).
6. 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 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“.
7. Бенефициентът попълва секция Б „Общи документи за всички бенефициенти“ на заявката за авансово плащане, като отбелязва срещу всеки документ „да“, в случай че го е представил, или „непр.“, в
случай че съответният документ е неприложим.
8. Бенефициентът (а не упълномощеното лице, ако има такова) изписва саморъчно имената си, подписва заявката за авансово плащане и поставя дата.
Документите, представени със заявката за авансово плащане, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да се представят 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 служител на ДФЗ – РА;
2. Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено
изрично пълномощно;
3. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на
чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.)
и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ,
бр. 45 от 2001 г .).“
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§ 56. Приложение № 4 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 34, ал. 1
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

Версия 2
Изм. 0/

Заявка за плащане
Мярка3.1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.1 - Колективни дейности
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Вид плащане:
Получено:

Междинно �

Окончателно �

Авансово плащане �

Междинно плащане �

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

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

БУЛСТАТ №:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

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

Презиме:

Фамилия:
Л. К. /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:

Л. К. №:

издадена на:

Пълномощно №:

дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:
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БРОЙ 44
Версия 2
Изм. 0/

Заявка за плащане
Мярка3.1

Местоположение на инвестицията: Област
Община

град/село

Адрес:

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 3.1 - Колективни дейности

Допустими сектори:
Сектор 01 - Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство”.

� Да

Сектор 02 - Преструктуриране на признати организации на производители в сектор „Рибарство”.

� Да

Сектор 03 - Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на
производителите.

� Да

Сектор 04: Провеждане на обучения, свързани с рибарството или развитие на нови методи и средства за обучение в
областта на рибарството.

� Да

Сектор 05: Създаване на партньорства между учените и заетите в сектор "Рибарство".

� Да

Сектор 06: Създаване на мрежа и обмен на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи равните
възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор „Рибарство”.

� Да

Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в частност и дейности съответстващи на
дейностите, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР

� Да

Допустими разходи:
1.Допустими за финансиране по Сектор 01 са:
Разходи, свързани с подготвителната работа по учредяването на организацията и изготвянето на учредителния акт и устава;

� Да
� Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки
и разходи за технически услуги и консултации;

� Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

� Да

Разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

� Да

Разходи за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на
производителите;

� Да

Разходи за наем, действително заплатени, както и други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията,
използвани за административното функциониране на организацията на производители, използвано за целите на проекта;
Разходи по застраховки, свързани с транспортното средство, за което разходите по поддръжка и експлоатация са
допустими, и за административни сгради и съдържащото се в тях оборудване;

� Да

� Да

2.Допустими за финансиране по Сектор 02 са:

� Да

Разходи, свързани с изменението на учредителния акт и устава на организацията на производителите;

� Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки
и разходи за технически услуги и консултации;

� Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

� Да

Разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

� Да

Разходи за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на
производителите;

� Да

Разходи за наем, действително заплатен, както и други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията,
използвани за административното функциониране на организацията на производители, използвано за целите на проекта;
Разходи по застраховки, свързани с транспортното средство, за което разходите по поддръжка и експлоатация са
допустими, и за административни сгради и съдържащото се в тях оборудване;

� Да

� Да
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3.Допустими за финансиране по Сектор 03 са:
Разходи, свързани с предварителните проучвания, изготвянето и изменението на плана за подобряване на качеството
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� Да
� Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки
и разходи за технически услуги и консултации;

� Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

� Да

Разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

� Да

Разходи по издаването на информационни материали, касаещи техническите средства и умения за подобряване на
качеството на продуктите, разпространявани сред членовете на организацията на производителите;

� Да

Разходи по провеждането на контролни проверки за изпълнение на мерките за прилагане на плана за подобряване на
качеството на продуктите от страна на членовете на организацията на производителите;

� Да

4.Допустими за финансиране по Сектор 04 са:

� Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки;

� Да

Разходи за проучвания, технически услуги и консултации;

� Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

� Да

Разходи за наем на зали, наемане или закупуване на оборудване;

� Да

Разходи за обучителни материали и консумативи;

� Да

Други преки разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

� Да

5.Допустими за финансиране по Сектор 05 са:

� Да

Разходи за командировки на представители на партниращите си организации;

� Да

Разходи за организиране на семинари, срещи и консултации;

� Да

Разходи за публикации, преводи и информация;

� Да

Разходи за разпространение и приложение на резултатите;

� Да

Други разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

� Да

6.Допустими за финансиране по Сектор 06 са:

� Да

Разходи за участия в изложения, борси, конференции и срещи;

� Да

Разходи за изработване и поддръжка на уеб-базирана база данни за обмен на добри практики, както и за оборудване, пряко
свързано с изграждането й;

� Да

Разходи за популяризиране, разпространение на резултатите от обмена чрез средствата за масова информация и интернет
страница;

� Да

Разходи за организиране на семинари, срещи и обучения;

� Да

Разходи за възнаграждения на външни експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата.

� Да

7.Допустими за финансиране по Сектор 07 са:

� Да

Разходи за проучвания, срещи и консултации, свързани с изготвяне на местни планове за управление, които подобряват
управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони;

� Да

Разходи за провеждане на кампании за събиране на потънали риболовни приспособления;

� Да
� Да

Разходи за приложими проучвания, отнасящи се до осъществяването на сътрудничество в областта на рибарството с трети
страни;
Разходи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР

� Да

8.Допустими по всички сектори са разходи, свързани с/със:

� Да

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

� Да

Предварителни разходи, свързани с подготовка на проекта, оценки, прединвестиционно проучване, анализи, изготвяне на
технически проект, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко с дейността на инвестицията
Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто
от общите допустими разходи по проекта;
Изграждане на инфраструктура за обучение до 10 на сто от стойността на проекта.

� Да

� Да
� Да
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A. Общи документи:
1
2

Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
представляващо кандидата
Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на
Заявката за плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да
� Да

3

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай, че документите не се подават лично
от законния представител на кандидата.

� 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

Регистрация по чл. 3 от Закона за стоковите борси и тържища.

� Да

7

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

8

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

� Да

9

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

� Да

10

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

� Да

11

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

� Да

12

Попълнена таблица за разходите към Заявката за плащане.

� Да

13

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

� Да

� Непр.

Б. Специфични документи по сектори:
Сектор 01-Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство”
Сектор 02 -Преструктуриране на признати организации на производители в сектор
„Рибарство”.

� Да

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

� Да

2

Копие на вътрешния правилник на Организацията на производителите

� Да

3

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

� Да

4

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента.

� Да

5

Първични счетоводни документи (фактури), командировъчни, оборотна ведомост на
персонала, квитанция за платена премия по застрахователна полица, доказващи
извършените разходи.

� Да

6

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

1

Сектор 03 - Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите,
произвеждани от организации на производителите.

� Да

1

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

� Да

2

Копие на вътрешния правилник на Организация на производителите

� Да

3

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

� Да

� Непр.

� Непр.
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4

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента.

� Да

5

Първични счетоводни документи (фактури), командировъчни, оборотна ведомост на
персонала, квитанция за платена премия по застрахователна полица, доказващи
извършените разходи.

� Да

6

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

7

Подробен финансов отчет за изпълнение на Плана за подобряване на качеството на
продуктите, произвеждани от организацията на производителите

� Да

Сектор 04: Провеждане на обучения, свързани с рибарството или развитие на нови методи и
средства за обучение в областта на рибарството.
Сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор "Рибарство".

� Да

1

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

� Да

2

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента.

� Да

3

Първични счетоводни документи (фактури), командировъчни, оборотна ведомост на
персонала, доказващи извършените разходи.

� Да

4

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

� Да

5
6

Документ, удостоверяващ завършен пълен цикъл на обучение, издаден от обучаващата
организация.
Документ за акредитация или лиценз за осъществяване на професионално обучение на
обучаващата организация.

Сектор 06: Създаване на мрежа и обмен на опит и добри практики сред организациите,
насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и между останалите
заинтересовани страни в сектор „Рибарство”.

� Непр.

� Да
� Да

� Да

� Непр.

1

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

� Да

2

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента.

� Да

3

Първични счетоводни документи (фактури), командировъчни, оборотна ведомост на
персонала, доказващи извършените разходи.

� Да

4

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

� Да

5

Граждански договор за наети външни експерти, които не са част от щатния персонал на
организацията.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в частност и
дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР
1

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

2

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

3

Отчет от бенефициента за извършената дейност.

� Да

4

Заявка за плащате по Приоритетна ос _____, мярка ___________ от ОПРСР и всички
прилежащи документи.

� Да
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Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

ВЕСТНИК

2

Версия 2
Изм. 0/

Заявка за плащане
Мярка3.1

Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;
1
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Копие от патент, издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от
бенефициента.
Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от
датата на подписване на договора с РА, с описани финансови условия на договора или друг
документ, удостоверяващ закупуването на патент от бенефициента.

Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 на сто
от общите допустими разходи по проекта;

� Да
� Да
� Да

� Да

1

Документ, удостоверяващ правото на собственост на земята на бенефициента, представен в
предвидената от националното законодателство форма.

2

Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на
Заявката за плащане.

� Да

3

Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване
(изисква се, в случай на закупуване на земята след датата на кандидатстване за
подпомагане).

� Да

Изграждане на инфраструктура за обучение до 10 на сто от общите допустими разходи по
проекта;
Документ за собственост на сграда/земя и/или копие от договор за наем с минимален срок 5
1 години считано от подписване на договора и/или договор за учредено право на строеж за
срок не по-малък от 5 години.

� Непр.

� Да

� Да
� Да

2

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

� Да

3

Обобщен приемо-предавателен протокол между бенефициента и изпълнителя за всички
видове изпълнени и приети строително-монтажни работи.

� Да

4

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

5

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

6

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

� Да

7

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

� Да

8

Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 7 и № 12,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителство.

� Да

9

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец
№ 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане.

� Да

10

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него), (образец
№16, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г) – при кандидатстване за окончателно плащане
(в зависимост от характера на инвестицията).

� Да

В. Декларации:

� Непр.

1

Декларирам, че разходите са извършени.

� Да

3

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

� Да

4

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

� Непр.
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Заявка за плащане
Мярка3.1

5

Декларирам, че обектът отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

� Да

6

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

7

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

� Да

8

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

� Да

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

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

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Версия 2
изм. 0

Таблица за разходите

Таблица за разходите
Вид на плащането:

Междинно

Оконлателно

№ на зявката:

№ на проекта от ИАРА:

№

Вид на инвестицията

Вид на разхода

1

2

3

Количе Мерни
ед.
ство

4

Цена за актив без
ДДС

Обща сума без ДДС

No на фактурата

Дата на фактурата

No на застрахователната
полица

6

7

8

9

10

5

1

0,00 лв

2

0,00 лв

3

0,00 лв

4

0,00 лв

5

0,00 лв

6

0,00 лв

7

0,00 лв

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

0,00 лв (A)

Предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта
в размер до 5 на сто от размера на общите допустими разходи, свързани пряко
с дейността на инвестицията; по фактури

0,00 лв
(B)

Обща сума на разходите

0,00 лв (C)

*Попълва се само при закупуване на земя
Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената
инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими
разходи по проекта;

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на
допустими разходи

Обща сума без ДДС
(D)

0,00 лв

(E)

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

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

РРА- РА
Име, подпис, дата

“
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§ 57. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 48, 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
§ 58. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
4629

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 3.2. „Мeрки, предназначени
за опазване и развитие на водната фауна и
флора“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от
общ интерес“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР)
на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 79 от 2009 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„Европейския фонд по рибарство“ се заменят
с „Европейския фонд за рибарство“.
§ 2. В чл. 1 след думите „Европейския фонд
за рибарство (ЕФР)“ се добавя „на Европейския
съюз (ЕС)“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Бенефициенти по ал. 1, 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 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (НВМОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител
за дейности по проекта при спазване условията
и реда на приложимото законодателство.“
§ 4. В чл. 4, ал. 3 думите „Приоритетна ос
№ 3“ се заменят с „ОПРСР“.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя за дейности по сектор 01: „Изграждане и/или монтаж на стационарни или
преносими съоръжения, предназначени за
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опазването и развитието на водната фауна и
флора“, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „инвестиционни“ се заличава, а думите „Европейския фонд по рибарство“
се заменят с „Европейския фонд за рибарство“.
2. В ал. 3 думата „трябва се заменя с „може“.
3. В ал. 4 думите „трябва да надвишава“ се
заменят с „може да бъде по-малък от“.
4. В ал. 5 думата „инвестиционни“ се заличава.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Максималният и минималният размер
на безвъзмездната финансова помощ, изразена
в проценти, се определя на база критериите
за определяне размера на финансовата помощ
съгласно приложение № 2.“
§ 7. В чл. 8 думите „авансови“ и „окончателни“ се заменят съответно с „авансово“ и
„окончателно“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват публичноправни или
полупубличноправни организации, както и
търговски организации с предмет на дейност
в сектор „Рибарство“.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 5, т. 2 думите „на юридическите
лица“ се заличават.
5. В ал. 6 думата „представят“ се заменя с
„подават“.
§ 9. В чл. 11 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 12 се изменя така:
„Чл. 12. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката по чл. 2
и съответстват на целите на Общата политика
по рибарство на ЕС.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „рибарите и/или производителите на аквакултури“ се заменят с „лицата
и организациите в сектор „Рибарство“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изкуствените рифове се използват
единствено, при положение че риболовната
смъртност в даден район се регулира чрез
прекратяване на риболова или посредством
технически мерки.“
3. В ал. 4 след думите „се поставят след“ се
добавя „предварително“.
4.Създава се ал. 5:
„(5) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи дейности
в защитените зони, част от Европейската
екологична мрежа „Натура 2000“, когато тези
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инвестиции не отговарят на изискванията по
Закона за биологичното разнообразие, Закона
за опазване на околната среда и съответните
подзаконови нормативни актове, както и на
предвидените ограничения в заповедите за
определянето на тези места и плановете за
управлението им.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. В случай на пренасочване на риболовен кораб по мярка 1.1. „Публична помощ за
постоянно прекратяване на риболовни дейности“
от ОПРСР за нуждите на изграждането на изкуствен риф компенсацията за този кораб се
определя при условията и по реда на наредбата
по мярка 1.1, като за постоянното прекратяване на риболовна дейност се изплаща премия
по мярка 1.1 на собственика на риболовния
кораб след получаването на предварително
уведомление за одобрен проект по реда на
тази наредба.“
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се изменят
така:
„1. изграждане на места за възпроизводство
на риба и други морски организми (изкуствени
рифове);
2. предварителни дейности преди монтажа
на изкуствения риф, включително търсене,
сондиране, драгиране, подводни инспекции/
работа и проучвания;
3. закупуване или изграждане на съставни
елементи на рифа;
4. почистване на риболовни кораби, предназначени за потапяне, като част от изкуствения
риф;
5. транспортни разходи, включително наем
на спомагателно оборудване;
6. сглобяване, позициониране и потапяне
на рифа;
7. разходи за сигнализация (обозначаване)
и предпазно оборудване, включително за морските защитени зони/резервати;
8. научен мониторинг на проектите;“.
2. В ал. 2 т. 9 и 10 се отменят.
3. В ал. 2 се създава т. 13:
„13. разходи за изработка, доставка и монтаж
на табела по чл. 35, т. 3.“
4. В ал. 4 числото „2015“ се заменя с „2013“.
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. стойността или премията за постоянно
прекратяване на риболовни дейности на риболовния кораб, предназначен за потапяне;“
б) точка 5 се отменя;
в) точка 8 се изменя така:
„8. разходи за инфраструктура, сгради и
оборудване;“
г) точка 11 се изменя така:
„11. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата рав-
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ностойност на 15 000 евро, за която кандидатът
не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите
от които са приложени към заявлението за
кандидатстване, с изключение на разходите по
чл. 15, ал. 2, т. 11 и 12; 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 следва 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;“
д) точка 13 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 15. В чл. 17, ал. 2 думите „Министерството
на земеделието и храните и на РА“ се заменят
с „ОПРСР“.
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите подават заявление за
кандидатстване съгласно приложение № 1 в
ИАРА – София.“
2. В ал. 2 думите „изрично представя“ се
заменят с „представя изрично“.
3. Основният текст на ал. 3 се изменя така:
„(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:“.
4. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от законния
представител на кандидата, подредени по реда
съгласно приложение № 1; в случай на 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;“.
5. 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.“
6. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При непълнота на документите ИАРА
връща заявлението за кандидатстване на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно
с копие от контролен лист с отбелязаните
непълноти.“
7. В ал. 6 думата „прието“ се заменя с „регистрирано“.
8. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер на заявлението за кандидатстване.“
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 2 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;
2. извършва проверка на място, когато е
приложимо;
3. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване с целта,
дейностите и изискванията на тази наредба и
гарантирания бюджет по чл. 6.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти ИАРА писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомлението може да отстрани
посочените нередовност и/или непълноти и/или
неясноти чрез представяне на допълнителни и/
или нови документи, включително документи
извън посочените съгласно приложение №
1, свързани с одобрението на заявлението за
кандидатстване.“
3. 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 проекта, се разглеждат от Експертната
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.“
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
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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. Създават се ал. 8 и 9:
„(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.“
§ 18. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Заявлението за кандидатстване
може да получи 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. 19,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 19,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуск
ите в срока по чл. 19, 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.“
§ 19. В чл. 20 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 кандидата
лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
или ако не е представил със заявлението за
кандидатстване, сключва договор за взаимодействие със собственик на риболовен кораб,
който ще кандидатства да получи премия по
сектор 03 от мярка 1.1 на ОПРСР. В този случай договорът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с кандидата по тази наредба
се сключва в 10-дневен срок от получаване на
уведомително писмо от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, за извършено изплащане
на премията по мярка 1.1, сектор 03. При
подписването на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ кандидатът
представя актуално удостоверение за наличие
или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната
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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 безмъзмездна финансова помощ
по одобрения проект и може да кандидатства
отново за същия проект по реда на тази наредба.“
§ 20. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Бенефициентите, 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. 11 и 12. 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 в съответствие с разпоредбите на 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 ИАРА
на настъпилите промени в графика, стойността или дейностите по проекта, 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. 20, ал. 2. При открито
нарушение на нормативните изисквания по
провеждане и възлагане на обществена поръчка
ИАРА отказва сключването на анекс.
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(8) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 7 бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
упълномощено от бенефициента лице с изрично
нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА за подписване на анекс към договора
по чл. 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. 12, 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.“
§ 21. В наименованието на глава четвърта
думите „и контрол върху изпълнението на
проектите“ се заличават.
§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „извършване на всички
дейности по одобрения проект“ се заменят с
„изпълнение на всички дейности в договора
по чл. 20, ал. 2“.
2. В ал. 2 думите „осъществяването на
проекта“ се заменят с „изпълнение на всички
дейности по договора по чл. 20, ал. 2“.
§ 23. В чл. 24, ал. 2 числото „20“ се заменя
с „30“.
§ 24. В чл. 25 се правят следните изменения:
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 извършване
на инвестицията съгласно заявка за авансово
плащане (приложение № 3).“
2. В ал. 3 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с „бенефициента“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) 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.“
4. В ал. 5 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с „бенефициента“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
плащане.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, мотивирано
отказва авансовото плащане.“
§ 25. В чл. 26 се правят следните изменения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При кандидатстване за окончателно
плащане бенефициентът подава заявка за
окончателно плащане в РРА – РА, по място
на извършване на инвестицията и прилага
документите съгласно заявка за плащане (приложение № 4).“
2. В ал. 3 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с „бенефициента“.
3. В ал. 4 думите „ползвателя на помощта“
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 ал. 7 думите „ползвателя на помощта“
се заменят с „бенефициента“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
плащане.“
§ 26. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „РА“ се заменят с
„ДФЗ – РА“, а думите „одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция“ се
заменят с „одобрените и реално извършени
разходи“.
2. В ал. 1, т. 4 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“.
3. В ал. 1, т. 5 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“.
4. 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.“
5. Алинея 3 се изменя така:
„(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.“
§ 27. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
отказва изплащането на част или на цялата
безвъзмездна финансова помощ, когато:“.
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2. В ал. 1, т. 2 думата „фактически“ се заменя с „ реално“.
3. В ал. 1, т. 3 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициента“.
§ 28. В чл. 29 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициента“.
§ 29. В чл. 30, ал. 2 в края на изречението
се добавя „или от датата на подписването на
анекс в случаите по чл. 22, ал. 8, когато е
приложимо“.
§ 30. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, условията по тази наредба, както и
приложимото национално законодателство и
правото на Европейския съюз.“
§ 31. В чл. 32 думите „ползвателя на помощ
та“ се заменят с „бенефициентът“.
§ 32. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта
бенефициентът представя в ИАРА искане за
изменение и/или допълнение на договора по
чл. 20, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.“
2. В ал. 2 думата „Предложенията“ се заменя
с „Исканията“.
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.“
§ 33. В чл. 34 думите „ползвателят на помощта“ се заменят с „бенефициентът“.
§ 34. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Основният 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:“.
2. В ал. 1 т. 1 се заличава.
3. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. в шестмесечен срок след окончателното
изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на административната сграда
по местонахождение на седалището му табела,
указваща, че проектът е осъществен с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР;
бенефициентът е длъжен да включи в табелата
следните елементи:
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а) емблемата на ЕС да е в съответствие с
графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) №
498/2007 г., и позоваване на ЕС;
б) позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
в) изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“.“
4. Създава се ал. 2:
„(2) В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с одобрения проект.“
§ 35. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ
контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока
по чл. 35.“
§ 36. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. Всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект по реда на тази
наредба, се приспада от нивото на отпуснатата
безвъзмездна финансова помощ по проекта.“
§ 37. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя
всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта, 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 договори на
бенефициента и неговите подизпълнители и
доставчици, свързани с осъществяването на
проекта.“
2. В ал. 3 думите „ползвателят на помощта“
се заменят с „бенефициентът“.
3. В ал. 4 думите „ползвателят на помощта“
се заменят с „бенефициентът“, а думите „експертите от“ се заличават.
§ 38. В чл. 37 думите „ползвателят на помощта“ се заменят с „бенефициентът“.
§ 39. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. При неспазване на условията по
чл. 30 – 32 и чл. 35 – 37 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.“
§ 40. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

станала им известна при осъществяването на
тези дейности.“
§ 41. 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 и наименование
на проекта с местоположение на обекта на
инвестицията;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.“
§ 42. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. „Бенефициент“ е организацията, която
е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.“
2. Точка 8 се отменя.
3. 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 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.“
4. Точка 20 се изменя така:
„20. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено
с цел задоволяване на обществени интереси и за
което е изпълнено някое от следните условия:
а) повече от половината от приходите му за
предходната бюджетна година се финансират
от държавния бюджет, от общинските бюджети
или държавен орган;
б) повече от половината от членовете на
неговия управителен или контролен орган се
определят от държавен орган;
в) обект е на управленски контрол от страна на държавен орган; управленски контрол е
налице, когато едно лице може по какъвто и
да е начин да упражнява доминиращо влияние
върху дейността на друго лице.“
5. Точка 21 се изменя така:
„21. „Полупубличноправна организация“ е
юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е
създадено с цел задоволяване на обществени
интереси.“
6. Създава се т. 22:
„22. „Търговска организация“ е юридическо
лице, регистрирано по Търговския закон или по
Закона за кооперациите, с предмет на дейност
в сектор „Рибарство“.“

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

§ 43. 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 3.2.
Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната
фауна и флора

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 правна форма (публичноправната, полупубличноправната или търговската
организация)

2.

ЕИК /Булстат

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Презиме

ЕГН
л.к. №
издадена на
от
Постоянен адрес

г.

Фамилия

БРОЙ 44
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:
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 44
Част В

14.

б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
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Кандидатствам за:

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

13.

а.

ДЪРЖАВЕН

Допустими разходи, свързани с посочения в т. 13 сектор. (Отбележете вида на
разхода, за който кандидаствате)
изграждане на места за възпроизводство на риба и други морски организми (изкуствени
рифове)
предварителни дейности преди монтажа на изкуствения риф, включително търсене,
сондиране, драгиране, подводни инспекции/работа и проучвания

�
�

закупуване или изграждане на съставни елементи на рифа
почистване на риболовни кораби, предназначени за потапяне, като част от изкуствения
риф
транспортни разходи, включително наем на спомагателно оборудване

�

сглобяване, позициониране и потапяне на рифа
разходи за сигнализация /обозначаване/ и предпазно оборудване,които не са втора
употреба, включително за морските защитени зони/ резервати
научен мониторинг на проектите
закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта
предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта
разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 35, ал. 3

�

�
�
�
�
�
�
�

15. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ за сумата от
________________________ лева, съгласно приложената Проектна обосновка.
Размер на помощта _____________________ лева, съгласно Приложение № 2 , който
представлява _____________%;
16.

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1
2
3
4
5
6
7

Проектна обосновка
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на
лицето, представляващо кандидата
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
кандидатстване по мярката
Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ
Копие от документ за създаване на кандидата
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.

8

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, ал. 3, т. 2

9

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

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

� да

Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/услуга,
на стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай че тя е част
от доставки/ услуги, оферирани от един доставчик/ изпълнител на обща стойност
поовече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва да бъде
определена в лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни най10 малко 5 месеца след датата на подаване на заявлението за кандидатстване. В офертите
се описват основните модел, марка, както и техните технологични характеристики,
параметри, единични цени и др. За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за
разходите за придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи се предоставя една оферта. В
случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 от ЗОП, оферти
по тази точка не се представят.

� да � непр

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
11 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;

� да � непр

12

Съгласувателно становище или друг еквивалентен акт от Министерството на околната
среда и водите съгласно чл. 13, ал. 4.

� да
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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;

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи Заявлението
за кандидатстване
14

Договор за взаимодействие с кандидат по мярка 1.1. Сектор 03

� да

� да � непр
� да � непр

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

Част Г

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
2
задължения към ДФ "Земеделие"
1

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
4 за оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други
държавни органи
3

5

6

7
8

Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да
публикуват кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на
фирмата ми, представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция.
Всяка невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от 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 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.
2. ЕИК /Булстат

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.

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 т.н.
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация на кандидата
Попълва се адреса на управление, ако е различен от адреса на регистрация 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 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 част от него.
Отбележете сектора, в който кандидатствате
Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете размера на разходите, за които кандидатствате, 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.
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.
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, в случай че за дадената дейност не се явява възложител по ЗОП или
НВМОП.
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, в случай че кандидатът ще използва риболовен кораб за изграждане
14. на изкуствен риф
В част В, т. 16,III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и които
IV по Ваша преценка се отнасят до проекта, за който кандидатствате. Допълнителните
V
VI
VII
VIII
IX

документи следва да отговарят на общото изискване на предоставяните документи.
В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в
присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
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 на Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ
номер.

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

ИАРА

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

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)
(име на кандидата)
І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта.
1.2.1. Подробно описание на проекта.
В тази част се описват дейностите и разходите, необходими за изпълнението на проекта. Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта с целта
на мярката в Наредбата.
1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и
избраната стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи.
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочат географските координати на местоположението на съоръженията, предвидени в проекта. Обосновава се
причината за избора на това местоположение.
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта, който не надвишава срока по Наредбата.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе изпълнението на проекта, както и приноса за сектор "Рибарство" и за
опазването и развитието на водната флора и фауна.
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори
и др. документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор. 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. 10, 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
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и описаните в т.1.2.1.
допустими разходи по видове и групи дейности

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

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

Общо

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

1. В колона А попълнете дейностите и услугите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
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
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2.1.1. Посочете вида на другия вид финансиране_______________________________________________

2.2. Срок на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Крайна дата 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
Цел

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)
Ж

А

1.
2.
3.
....
n.

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

2.5. Таблица за разходите по дейности.
Дейност
(по т. 2.4)

Вид на разхода

А

Б

1.
2.
3.
4.
5.

Единична
цена с ДДС
(лева)
В

Количество
Г

ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.

3.1.

С реализацията на проекта ще се постигне изпълнение на целта на мярката: Опазване и развитие на водната
фауна и флора

�

Подпис/печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________ “

§ 44. Приложение № 2 се изменя така:

Критерии за определяне размера на финансовата помощ
Критерии

„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 6

% публично
финансиране

Критерии

% публично
финансиране

100

индивидуален интерес

80

ко л ек т и вн и о р г а н и ,
иницииращи проекта

100

проектът е иницииран
от индивидуален
бенефициент

80

публичен дост ъп до
резултатите от проекта

100

резултатите от
проекта остават частна
собст веност и под
частен контрол

80

фи на нс ово у час т ие на
колективни организации

100

липса на финансово
участие на колективни
организации

80

колективен интерес

“

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

§ 45. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 25, ал. 1

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

Печат:

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

Банков код (BIC): ___________________________________

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

община

област

Адрес:

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

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

3.

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

� Да
� Да

2.

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

� Да

�Непр.

3.

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

� Да

�Непр.

4.

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

� Да

5.

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

� Да

Име на бенефициента

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат

“
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§ 46. 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 плащане
МЯРКА 3.2 Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:

Окончателно �

Получено:

Авансово плащане �

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

Печат:
Попълва се от бенефициента - ЮЛ

Наименование на бенефициента ЮЛ (по съдебна регистрация)
БУЛСТАТ №

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

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

Презиме:

Лична карта/паспорт №:
Постоянен адрес:

издадена на:

телефон

от:

ЕГН:

факс

E-mail

Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

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

Име:

Презиме:

Лична карта №:

издадена на:

Пълномощно №:

Фамилия:
от:

ЕГН:

/ дата:

Местоположение на инвестицията_________________________________________________________________________
град/село

Община

Адрес:

Област

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.
Описание на инвестицията:

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

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

Допустими разходи:

� Да
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1.изграждане на места за възпроизводство на риба и други морски организми ( изкуствени рифове)

� Да

2. предварителни дейности преди монтажа на изкуствения риф, включително търсене, сондиране, драгиране, подводни
инспекции/работа и проучвания

� Да

3. закупуване или изграждане на съставни елементи на рифа

� Да

4. почистване на риболовни кораби, предназначени за потапяне, като част от изкуствения риф

� Да

5. транспортни разходи, включително наем на спомагателно оборудване

� Да

6. сглобяване, позициониране и потапяне на рифа

� Да

7. разходи за сигнализация /обозначаване/ и предпазно оборудване, включително за морските защитени зони/резервати, което
да не е втора употреба
8. научен мониторинг на проектите

� Да
� Да

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

� Да

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

� Да

11. разходи за изработка, доставка и монтаж на табела

A. Общи документи:
1

Копие от документ за самоличност на бенефициента.

2

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на Заявка за
плащане.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
бенефициента.
Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице

3
4

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от
съответната Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в
рамките на месеца, предхождащ датата на кандидастване.
Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на Заявката и баланс за
последния отчетен период преди датата на подаване на Заявката съгласно Закона за
счетоводството.

5

6

� Да
� Да
� Да
� Да
� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

� Да

� Непр.
� Непр.

7

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

� Да

8

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

� Да

9

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

� Да

10

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

11

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

12

� Непр.

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

� Да

13

Копие от Решение по оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони по
реда на чл. 31 и чл.31а от Закона за биологичното разнообразие.

� Да

� Непр.

14

Копие от Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от МОСВ,
респективно РИОСВ, за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти
и дейности, неподлежащи на задължителна ОВОС.

� Да

� Непр.

Да

� Непр.

� Да

� Непр.

15

Договор за взаимодействие в случай на потапяне на риболовен кораб, чийто собственик е
получил премия по Сектор 03 от мярка 1.1 на ОПРСР .

16

Декларация от доставчици, че предметът на инвестиция (за оборудване) не е втора употреба.

17

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

� Да

18

Окончателен договор за доставка или услуга.

� Да

19

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

� Да

20

Попълнена таблица за разходите към Заявката за плащане.

� Да

Б. Специфични документи:
Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта
1.
2.

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

� Да
� Да
� Да

В. Декларации:
1

Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.

� Да

2

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

� Да

3

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

� Да

� Непр.
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4

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

5

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

� Да

6

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

� Да

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна
отговорност съгласно разпоредбите на действащото национално законодателство.
В случай , че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от
предоставяне на безвъзмездна финасова 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.
Инвестициите, регистрирани в Заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за
които се заявява подпомагане, са отразени в Таблицата за разходите към Заявката за плащане.

� Да

Име на 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

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

Оконлателно
ч

№ на зявката:

№

Вид на инвестицията

Вид на разхода

1

2

3

Количе Мерни
ед.
ство

4

Цена за актив без
ДДС

Обща сума без ДДС

No на фактурата

Дата на фактурата

6

7

8

9

5

1

0,00 лв

2

0,00 лв

3

0,00 лв

4

0,00 лв

5

0,00 лв

6

0,00 лв

7

0,00 лв

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

0,00 лв (A)

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

0,00 лв
(B)

Обща сума на разходите
Обща сума на разходите по проекта

0,00 лв (C)
0,00 лв

(E)

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

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

РРА- РА
Име, подпис, дата “

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

4551
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата
и рейдовете, за товарене и разтоварване, за
качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и
за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3
от 2005 г., бр. 32, 53 и 62 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Документите за извършване на контро
ла по ал. 1 се подават и в електронен вид в
информационните центрове за обслужване на
корабоплаването към Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“.“
§ 2. В чл. 18 се създава ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предос
тавя в електронен вид по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ИА „Морска
администрация“.“
§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) На корабите, отплаващи в международен
рейс, се издава свидетелство за отплаване по
приложение № 2а.
(3) Свидетелството по ал. 2 се издава от
директора на дирекция „Управление на кораб
ния транспорт и информационно обслужване
на морския и речен транспорт“ в Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
или упълномощено от него лице след:
1. представяне на обща декларация по Кон
венцията за улесняване на морското корабо
плаване (ДВ, бр. 56 от 1999 г.);
2. представяне на списък на екипажа по
Конвенцията за улесняване на морското ко
рабоплаване;
3. представяне на списък на пътниците по
Конвенцията за улесняване на морското ко
рабоплаване;
4. представяне на декларация по чл. 7 от
Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане
на отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност, и на остатъци от корабни товари (ДВ,
бр. 94 от 2004 г.);
5. представяне на декларация от капитана,
че корабът е в мореходно състояние, снабден
и стъкмен във всяко отношение за предсто
ящия рейс;
6. извършване на служебна проверка, че кора
бът не дължи пристанищни такси на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и
не е задържан от капитана на пристанището;
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7. представяне на декларация за опасен то
вар и товарен манифест, когато на борда има
опасен товар;
8. представяне на документ за платена такса
по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта
(ДВ, бр. 41 от 2000 г.).“
§ 4. В чл. 25, ал. 2 думите „Рейдовия пост“
се заменят с „бреговите центрове Бургас и Вар
на към Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
§ 5. В чл. 29 думите „Рейдовия пост“ се
заменят с „бреговите центрове Бургас и Варна
към Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
§ 6. В чл. 66, ал. 2, т. 2 думите „правило 13
G от Анекс I на МАРПОЛ, 73/78“ се заменят
с „правило 20 от Анекс I на МАРПОЛ 73/78“.
§ 7. В чл. 70 думите „правило 13 G от Анекс
I на МАРПОЛ, 73/78“ се заменят с „правило
20 от Анекс I на МАРПОЛ 73/78“.
§ 8. В чл. 72 думите „разпоредбите на § 5
от измененото правило 13 G от Анекс I на
МАРПОЛ, 73/78“ се заменят с „разпоредбите на
правило 20.8.2 от Анекс I на МАРПОЛ 73/78“.
§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 22 се отменя.
2. В т. 23 думите „Правило 1(4)“ се заменят
с „Правило 1.5“.
3. В т. 24 думите „Правило 1(22)“ се заменят
с „Правило 1.23“.
4. В т. 25 думите „Правило 1(26)“ се заменят
с „Правило 1.28“.
5. В т. 26 думите „правило 1(26)“ се заменят
с „правило 20.3.1“.
6. В т. 27 думите „правило 1(26)“ се заменят
с „правило 20.3.2“.
7. В т. 28 след думите „определен в т. 26 и
27“ се добавя „и в правило 20.3.3 от Анекс I
на МАРПОЛ, 73/78“.
8. В т. 29 думите „правило 13 F“ се заменят
с „правило 19 и 20“.
9. В т. 30:
а) в буква „а“ думите „§ 1 (с) на измененото
правило 13 G“ се заменят с „правило 20.1.3“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) нефтен танкер с дедуейт 600 или по
вече тона, но по-малко от 5000 т, снабден с
дънни танкове или пространства, отговарящ
на изискванията на правило 19.3 от Анекс I
на МАРПОЛ, 73/78, и бордови танкове или
пространства, съответстващи на изискванията
на правило 19.3 и отговарящи на изискванията
за разстоянието W съгласно правило 19.6 от
Анекс I на МАРПОЛ, 73/78.“
10. В т. 32 думите „Правило 13 G“ се заменят
с „Правило 20.2.1“.
11. В т. 33 думите „Правило 13 G“ се заменят
с „Правило 20.2.2“.
§ 10. Създава се приложение № 2а:
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„Приложение № 2а
към чл. 23, ал. 2
R E P U B L I C OF B U L G A R I A
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
PORT OF ………….
----------------------------------------------------------------------CERTIFICATE OF CLEARANCE
No………………./……………………
THIS IS TO CERTIFY THAT
Ship………....……. Port of Registry ………...........................……..
GT …………...................... Flag ……………......................………….
Where ……...................................…………………… is the Master
Has been duly cleared for ……..............................……………….
In ballast/having a cargo of ..............................………………...
Date of departure ……………..........................................………..
MASTER HARBOUR…........................................……………..
Seal /signature of authorized official/
R E P U B L I C OF B U L G A R I A
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
PORT OF ………….
------------------------------------------------------------------------CERTIFICATE OF CLEARANCE
No………………./……………………
M/v ………...........……..….. flag .…………..................................…..
Master’s name ………….........................................…………………
GT ….............……. NT .............…….. DWT ……................…..…
Draft fore: .........…. Aft: …........… ballast water ..........…….…
Bunker oil ….........….. lubr. Oil .....….. fresh water ...........……
Cargo on board …........................................………………………..
Actual GM …............… required GM …........................……….
Next Port of call ……........................................…………………….
HEREWITH I DECLARE, THAT MY VESSEL IS SAFELY
LOADED, SEAWORTHY, WITH REQUIRED STABILITY
AND READY IN ALL RESPECTS TO SAIL AND TO
REACH THE NEXT PORT OF CALL.
Port ……......................… Master …................................………

“
Министър: Ал. Цветков
4708

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в регистъра
на корабите (обн., ДВ, бр. 7 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 59 от 2005 г., бр. 32
и 91 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „джетове“ се заличава.
2. В ал. 5 след текста „(15 фута)“ се добавя
„и мощност на двигателя, по-малка от 15 kW“.
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 7:

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

„(7) Плавателните съдове тип джет и прирав
нените към тях се вписват в отделни томове в
регистровите книги на малките кораби в една от
дирекциите на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ – Варна, Бургас, Русе и Лом.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменение
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „конвенционални ко
раби“ се добавя „и речни кораби, превозващи
опасни товари“, a думите „за останалите“ се
заменят със „за плавателните съдове за спорт,
туризъм и развлечение“;
б) създава се т. 9:
„9. декларация за съответствие или копие
съгласно Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на плавателните
съдове за отдих (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.;
изм., бр. 40 и 61 от 2006 г.) за съдовете, към
които същата се прилага.“
2. В ал. 7:
а) в текста на алинеята след думата „строеж“
се поставя запетая и се добавя „при залагане
на кила или при подобен етап от построяване“;
б) създава се т. 3:
„3. проектна документация, съдържаща
описание на кораба и данни за корпуса, ма
шините, оборудването и размерите на кораба,
свързочните и навигационните средства, товар
ните устройства, ветрилното стъкмяване и др.“
3. Създава се ал. 10:
„(10) За вписването на плавателните съдове
по чл. 5, ал. 7 към заявлението от собственика
се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за
придобиване на плавателния съд;
2. нотариално заверена декларация от соб
ственика, че плавателният съд не е регистриран
в друго пристанище;
3. декларация за съответствие или копие
съгласно Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на плавателните
съдове за отдих.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думите „Международната
морска организация (IMO)“ се добавя „или
Уникалния европейски идентификационен
номер на корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища на Европа“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. наименованието, седалището и ЕИК на
корабособственика, а когато той е физическо
лице – гражданството и ЕГН;“
в) в т. 14 след думите „MMSI номер“ се до
бавя „ATIS номер, номера на разрешителното
и удостоверението за корабна радиостанция“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В регистровите книги на малките кораби
за плавателните съдове тип джет и приравнените
към тях се вписват следните данни:
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1. пристанището на регистрация;
2. поредният номер в регистъра и датата
на вписването;
3. име и адрес на собственика;
4. основанието за придобиване на плава
телния съд (договор за покупко-продажба с
нотариално заверени подписи, платежен доку
мент и др.), номерът и датата на издаване на
съответния документ, издателят на документа;
5. следните технически характеристики на
плавателния съд:
а) марка и модел на плавателния съд;
б) година на производство;
в) мощност на двигателя, тип на движителя;
г) номер на корпуса и номер на двигателя;
6. основанието за регистрирането на пла
вателния съд.“
§ 5. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Вписаните по чл. 5, ал. 7 плавателни
съдове получават регистров номер, състоящ се
от буква и четири цифри, както следва:
1. пристанище Бургас – АХХХХ;
2. пристанище Варна – ВХХХХ;
3. пристанище Русе – РХХХХ;
4. пристанище Лом – MХХХХ.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На корабите от крайбрежно плаване се
поставят надписите по ал. 1 само с български
букви с височина не по-малка от 20 см, както
следва:
1. от двете страни на носа името на кораба
или регистрационният номер;
2. на кърмата (когато кърмата е заострена от
двете є страни) – пристанището на регистрация.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) На плавателните съдове по чл. 5, ал. 7
се изписва регистровият номер на двата борда в
носовата му част с български букви с височина
не по-малка от 10 см.“
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§ 7. В чл. 26а, ал. 4, т. 2 думите „параграф
1(с) на измененото правило 13 G от“ се заменят
с „правилата от“.
§ 8. В допълнителната разпоредба се правят
следните допълнения:
1. Създават се т. 6 и 7:
„6. „Джетове и приравнени към тях“ са мо
торни плавателни средства за спорт, туризъм
и развлечение с твърд корпус и водометен
движител с мощност над 15 кВ.
7. „Подобен етап от построяването“ е ета
път, на който:
а) започва строеж на конкретен кораб, и
б) започнало е сглобяване на този кораб,
при което са използвани една от по-малките
величини – поне 50 тона или едно на сто от
очакваната обща маса на конструкцията.“
§ 9. В преходните и заключителните разпо
редби се създава § 4:
„§ 4. Министърът на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията издава
писмени указания по прилагането на наредбата.“
§ 10. В приложение № 6 думите „Министер
ство на транспорта“ се заменят с „Министерство
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
§ 11. В приложение № 7 в код 3 на регис
тровите книги думите „до 20 БТ на море“ се
заменят с „в строеж“.
§ 12. В приложение № 7а се правят следните
изменения:
1. В заглавието абревиатурата „CRF“ се
заменя с „CFR“.
2. В код 3 на таблица 2 думите „до 20 БТ
на море“ се заменя с „в строеж“.
3. В таблица 3 думите „Tzarevo“ и „BGTZA“
се заменят съответно с „Tsarevo“ и „BGTSA“.
§ 13. Навсякъде в текста думите „министърът/а
на транспорта и съобщенията“ се заменят с
„министърът/а на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията“.
Министър: Ал. Цветков
4707
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-304
от 13 април 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 3 ЗСН, Заповед № РД-09-629
от 19.VІІІ.2009 г. на министъра на земеделието и
храните и докладна записка от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по хидро
мелиорации нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдру
жение за напояване „Кравино – 2008“, с. Кравино,
община Опан, област Стара Загора, с предмет
на дейност: експлоатация, поддържане и рекон
струкция на хидромелиоративната инфраструк
тура; изграждане на нови напоителни канали
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агро
мелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
1682 дка земеделски земи, разположени в зем
лищата на с. Кравино и с. Опан, община Опан,
област Стара Загора, и хидромелиоративна ин
фраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Кравино – 2008“, с. Кравино, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 ЗСН.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на изпълнителния директор на Изпълни
телната агенция по хидромелиорации.
4788

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-09-362
от 4 май 2010 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 3 ЗСН, Заповед № РД-09-629
от 19.VІІІ.2009 г. на министъра на земеделието и
храните и докладна записка от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по хидро
мелиорации нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдру
жение за напояване „Водолей“, с. Жълти бряг,
с. Царева поляна, с. Стамболово, община Стам
болово, област Хасково, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура; изграж
дане на нови напоителни канали и съоръжения;
доставяне и разпределение на водата за напоя
ване; отвеждане на излишната вода от земедел
ските земи; изпълнение на агромелиоративни

и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
1 257,178 дка земеделски земи, разположени в
землищата на с. Жълти бряг, с. Царева поляна
и с. Стамболово, община Стамболово, област
Хасково, и хидромелиоративна инфраструкту
ра – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Водолей“, с. Жълти бряг, с. Царева
поляна, с. Стамболово, да извърши предвидените
от закона действия по процедурите на чл. 10, 11,
12, 13 и 14 ЗСН.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на изпълнителния директор на Изпълни
телната агенция по хидромелиорации.
За министър: Цв. Димитров
4789

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 401
от 14 април 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение на Комисията за защита на потре
бителите, протокол № 13 от заседание, проведено
на 30.III.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за услови
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 02-4002 от 8.II.2010 г.
от ИЦ „Алми тест“, удостоверяващ, че детски
суитчер, размер 21 (ръст 158 см), с функционални
шнурове в качулката, с етикети с информация:
арт. № HFT11389, марка: TTOWATTO, произ
ход – Китай, състав – 100% памук, с надписи
и бродерии на лицевата част, както и залепени
малки елементи, не отговаря на изискванията на
стандарт БДС EN 14682 – т. 3.3.1, тъй като връз
ките в областта на врата имат свободни краища,
т. 3.1.1, тъй като има шнур в качулката, който не
е прикрепен в нито една точка, разположена на
равно разстояние от изходните точки, и т. 3.1.1,
тъй като шнурът в качулката завършва с трииз
мерен възел, и представлява опасност за големи
деца и юноши от 7 до 14 години нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
суитчери, с размери 13, 15, 17, 21 за деца от 7 г.
до 14 г., с функционални шнурове в качулката, с
етикети с информация: арт. № HFT11389, марка:
TTOWATTO, произход – Китай, състав – 100 %
памук, с надписи и бродерии на лицевата част,
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както и залепени малки елементи, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
4808
ЗАПОВЕД № 403
от 14 април 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма и на нейната ад
министрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 13 от заседание,
проведено на 30.ІІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожа
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 73 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс, изискванията на
БДС EN 14682, т. 3.1.3 „Връзките трябва да бъдат
прикрепени към облеклото в поне една точка на
равно разстояние от изходните точки“ и т. 3.4.1
„Свободните краища на връзките, в областта на
талията трябва да се показват най-много 140 мм
от всеки край, когато облеклото е отворено в
своята най-широка част, поставено в хоризон
тално положение, и не повече от 280 мм, когато
облеклото е близко до предназначения размер“ и
предвид, че предлаганите на пазара стоки: детска
пижама, марка „Vienetta Secret“ за момичета, из
работена от ватирано трико, състав 100 % памук,
в две части – блуза и панталон, снабден с връзки
в областта на талията, с посочен размер за деца
на 1,2 г., баркод 8110280371, и детска пижама,
марка „Vienetta Secret“, изработена от трико,
състав: памук 100 %, в две части – панталон,
снабден с връзки в областта на талията, и блуза,
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в комбинация от два цвята, с щампи на животни
и надписи, с пришит етикет с надпис „Vienetta
Kids“, размер 3/4, произход Турция; детска пижама,
марка „Vienetta Secret“ за момичета, изработена
от ватирано трико, състав 100 % памук, в две
части – блуза и панталон, снабден с връзки в
областта на талията, с посочен размер за деца
на 11,12 г., баркод 770186085500305; детска пижа
ма, марка „Cool comics“ за момчета, изработена
от ватирано трико, състав 100 % памук, в две
части – блуза и панталон, снабден с връзки в
областта на талията, с посочен размер за деца на
5,6 г., баркод 9083630371; детска пижама с марка
„Cool comics“ за момчета, изработена от ватирано
трико, състав 100 % памук, в две части – блуза и
панталон, снабден с връзки в областта на тали
ята, с посочен размер за деца на 11,12 г., баркод
8090600372, не отговарят на изискванията на
БДС EN 14682, т. 3.1.3 и т. 3.4.1, и представляват
опасност за здравето и безопасността на деца до
14 г. нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детска пижама, марка „Vienetta Secret“, за
момичета, изработена от ватирано трико, състав
100 % памук, в две части – блуза и панталон,
снабден с връзки в областта на талията, с посочен
размер за деца на 1,2 г.; блузите са в комбинация
от два цвята, с щампи на автомобил, момичета
и момчета и надпис „it`s all about us“, баркод
8110280371;
– детска пижама, марка „Vienetta Secret“, за
момичета, изработена от ватирано трико, състав
100 % памук, в две части – блуза и панталон,
снабден с връзки в областта на талията, с посочен
размер за деца на 11,12 г.; блузите са в комбинация
от два цвята, с щампи на животни – магаре, с
надпис: Doony vienetts secret“, както и надписи:
„Vienetta kids“, баркод 770186085500305, и детска
пижама с марка „Vienetta Secret“, изработена от
трико, състав: памук 100 %, в две части – пан
талон, снабден с връзки в областта на талията,
и блуза, в комбинация от два цвята, с щампи на
животни и надписи, с пришит етикет с надпис
„Vienetta Kids“, размер 3/4, произход Турция;
– детска пижама, марка „Cool comics“, за
момчета, изработена от ватирано трико, състав
100 % памук, в две части – блуза и панталон,
снабден с връзки в областта на талията; блузи
те са в комбинация от два цвята, с щампи на
два автомобила и надпис „Tornado,Moontry, the
challenge is on cools comics“ , с посочен размер за
деца на 5,6 г., баркод 9083630371;
– детска пижама, марка „Cool comics“, за
момчета, изработена от ватирано трико, състав
100% памук, в две части – блуза и панталон,
снабден с връзки в областта на талията; блузите
са в комбинация от два цвята, с щампи на ани
мационни герои и надпис „Cool power“, с посочен
размер за деца на 11, 12 г., баркод 8090600372.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
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изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
4809

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 332-УД
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН, чл. 208, ал. 1, т. 1, пред
ложение първо ЗППЦК Комисията за финансов
надзор отнема издадения с Решение № 465-УД
на КФН от 23.ІV.2008 г. лиценз на „Булдев Асет
мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Константин Драганов
48, за извършване на дейност като управляващо
дружество.
Решението подлежи на обжалване пред Върхов
ния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
Председател: П. Чобанов
4810

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 209
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 2 ЗУТ,
Заповед № РД-09-50-3345 от 29.V.2008 г. на кмета
на Столичната община и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-18 от 23.ІІ.2010 г., т. 53, Столичният об
щински съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план за ин
женерна инфраструктура за трасета на тласка
тел, събирателен колектор и съпътстващите ги
съоръжения в обхват: от общински имот при
пречиствателна станция „Кубратово“ по полски
път през землища Бенковски и Кубратово до
регулацията на с. Кубратово; от регулацията на
с. Кубратово през землища Кубратово и Световра
чене до терен за помпена станция „Световрачене“;
от регулацията на с. Световрачене по полски път
през землища Световрачене и Негован до терен
за помпена станция „Негован“; от регулацията
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на с. Негован през землища Негован и Чепинци
до терен за помпена станция „Чепинци“ („ПРЗ
на „Аквапарк – Чепинци“) съгласно приложения
проект.
Решението може да бъде обжалвано чрез район
„Нови Искър“ пред Административния съд – Со
фия-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Председател: А. Иванов
4737

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 670
от 5 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-558 от 14.IV.2010 г. от Александър Крава
ров – кмет на общината, Общинският съвет – гр.
Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за „Тръбна мрежа на „Мобил
тел“ – ЕАД, от км 7+900 до км 10+000 в земли
щето на с. Филипово (ЕКАТТЕ 76090), община
Банско, област Благоевград, и от км 10+000 до
км 11+110 в землището на с. Гостун (ЕКАТТЕ
17381), община Банско, област Благоевград“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
4771

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 312
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
одобрява ПУП – парцеларен план за местност
Момина скала за обект: „Трафопост тип МТП
20/0,4 kVA с монтаж на трансформатор 100 kVA
в ПИ 117043, местност Момина скала, землище
гр. Белослав, захранен с кл. 20 kV, отклонение
от ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV, извод „Хидрострой“
и захранване на табло „ТЕПО“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Белослав пред Административния
съд – Варна.
Председател: Ив. Сърмов
4738

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 17
от 11 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1,
т. 13 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план, за елемент на техни
ческата инфраструктура за обект: „Кабелно ел.
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захранване до базова станция на Виваком № SO
1754, разположена в поземлен имот с индентифи
катор № 53524.41.21, местност Дабето, по картата
на възстановената собственост на землището
на с. Овчарци, община Сапарева баня, с обхват
поземлени имоти, представл яващи имоти с
идентификатори № 000026, 000031, 410001, 410018,
местност Дабето, по картата на възстановената
собственост на землището на с. Овчарци, община
Сапарева баня, с възложител „БТК“ – АД, София,
като изготвен на основание чл. 109, ал. 1, т. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и съобразен с изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържани
ето на устройствените схеми и планове.
Председател: В. Златанчев
4772

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1222
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватиза
ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: столова, представляваща самостоя
телен обект с идентификатор 00895.502.1615.1.29,
със застроена площ 405 кв. м и съответното
отстъпено право на строеж, намираща се в су
терена на административна триетажна сграда
в с. Айдемир, ул. София 88, община Силистра
(АОС № 4730 от 14.V.2010 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
84 700 лв.
5. Определя стъпка на наддаване – 2000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
8500 лв., който се внася по банкова сметка на общи
ната: Банка „ДСК“ – АД, клон Силистра, IBAN –
BG76STSA93003300801149, BIC – STSABGSF, до
16 ч. на 15-ия ден след обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината от заплащане на 300 лв. (с
включен ДДС) по банкова сметка на общината:
Банка „ДСК“ – А Д, к лон Силистра, IBA N –
BG27STSA93003200100123, BIC – STSABGSF.
8. Предложени ята за у частие в т ърга се
приемат в деловодството на общината до 17 ч.
на 15-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
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10. Търгът да се проведе на 16-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вест
ник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
11.1. Срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 80-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 81-вия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 81-вия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът да се проведе на 82-рия ден от
обнародването на решението в „Държавен вест
ник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на общинската агенция за прива
тизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно зако
нодателството.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
Председател: Ал. Сабанов
4773
РЕШЕНИЕ № 1223
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватиза
ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищни имоти – частна общинска собстве
ност: масивни офиси, разположени на първия
и третия етаж на триетажна административна
сграда, намиращи се в с. Айдемир, ул. София 88,
община Силистра (АОС № 4730 от 14.V.2010 г.):
а) о ф и с № 8 , е т. 1 , с и д е н т и ф и к а т о р
00895.502.1615.1.1, със застроена площ 17,80 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 3700 лв.;
б ) о ф и с № 10 , е т. 3, с и д е н т и ф и к а т о р
00895.502.1615.1.22, със застроена площ 18,40 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 3100 лв.;
в) о ф и с № 11, е т. 3, с и д е н т и ф и к а т о р
00895.502.1615.1.21, със застроена площ 36,80 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 5700 лв.;
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г) о ф и с № 1 2 , е т. 3, с и д е н т и ф и к а т о р
00895.502.1615.1.20, със застроена площ 18,40 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 3100 лв.;
д) о ф и с № 1 3, е т. 3, с и д е н т и ф и к а т о р
00895.502.1615.1.19, със застроена площ 18,40 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 3100 лв.;
е) о ф и с № 14 , е т. 3, с и д е н т и ф и к а т о р
00895.502.1615.1.18, със застроена площ 18,40 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 3100 лв.;
ж) о фи с № 1 5, е т. 3, с и д ен т ифи к ат о р
00895.502.1615.1.17, със застроена площ 18,40 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 3100 лв.
з) о ф и с № 16 , е т. 3, с и д е н т и ф и к а т о р
00895.502.1615.1.16, със застроена площ 18,40 кв.м
заедно със съответните ид. части от общите час
ти и от правото на строеж, утвърждава начална
тръжна цена в размер 3100 лв.
3. Определя стъпка на наддаване 300 лв.
4. Утвърждава депозит за участие в размер
500 лв. за всеки обект, който се внася по банкова
сметка на общината: банка „ДСК“ – АД, клон
Си лист ра, IBA N – ВG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 15-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината след заплащане на 120 лв.
(с включен ДДС) за всеки обект по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД, клон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
6. Предложени ята за у частие в т ърга се
приемат в деловодството на общината до 17 ч.
на 15-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
7. Оглед на имотите може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
8. Търгът да се проведе на 16-тия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на общината.
9. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
9.1. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 16,30 ч. на 80-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
9.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 81-вия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 81-вия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
9.4. Търгът да се проведе на 82-рия ден от об
народването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на общината.
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10. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
11. Възлага на общинската агенция за прива
тизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно зако
нодателството.
12. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
Председател: Ал. Сабанов
4774
РЕШЕНИЕ № 1224
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватиза
ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: урегулиран поземлен имот ІІІ, от
реден за производствена дейност, с площ 3400
кв.м, заедно с построената в него едноетажна ма
сивна сграда – фуражомелка със застроена площ
226 кв.м и навес със ЗП 22 кв.м, намиращи се в
кв. 1 по плана на с. Смилец, община Силистра
(АОС № 4579 от 10.ІХ.2008 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
25 300 лв. с включен ДДС в размер 1700 лв.
5. Определя стъпка на наддаване – 1000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
2500 лв., който се внася по банкова сметка на общи
ната: Банка „ДСК“ – АД, клон Силистра, IBAN –
BG76STSA93003300801149, BIC – STSABGSF, до
16 ч. на 15-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината от заплащане на 300 лв. (с
включен ДДС) по банкова сметка на общината:
Банка „ДСК“ – А Д, к лон Силистра, IBAN –
BG27STSA93003200100123, BIC – STSABGSF.
8. Предложени ята за у частие в т ърга се
приемат в деловодството на общината до 17 ч.
на 15-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
10. Търгът да се проведе на 16-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
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11.1. Срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 80-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 81-вия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 81-вия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът да се проведе на 82-рия ден от
обнародването на решението в „Държавен вест
ник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на Общинската агенция за прива
тизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно зако
нодателството.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
Председател: Ал. Сабанов
4775
РЕШЕНИЕ № 1233
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 93
на Експертния съвет по устройство на терито
рията, взето на заседание с протокол № 9 от
26.V.2010 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: подробен
устройствен (парцеларен) план за създаване на
устройствена основа за изграждане на електропро
вод от поземлен имот № 57251.500.2 в землището
на с. Полковник Ламбриново, община Силистра,
до ВЛ 110 kV „Доростол“.
Председател: Ал. Сабанов
4776

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 381
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стрелча, одобрява ПУП – план за застрояване
и регулация и парцеларен план за достъп до
територията около археологически паметник на
културата „Тракийска гробница и светилище“
в м. Жаба могила в землище Стрелча, област
Пазарджик.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинте
ресуваните лица чрез Община Стрелча пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател: И. Петришка
4777
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ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ЗАПОВЕД № РД-09-298
от 28 май 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 2, ал. 6 от
Наредба № 7 на МОМН и Решение № 669 от
28.IV.2010 г. на Общинския съвет – гр. Червен
бряг, нареждам:
I. Закривам ЦДГ „Слънце“ – с. Бресте, считано
от 1.IX.2010 г.
II. Откривам ПДГ „Слънце“ – с. Бресте, счи
тано от 1.IX.2010 г.
1. Децата от закритата ЦДГ да бъдат прена
сочени към ПДГ „Слънце“ – с. Бресте.
2. Трудовите правоотношения с персонала
да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1 КТ.
3. Задължителната документация на закри
тата детска градина да се приеме и съхранява
в ПДГ – с. Бресте съгласно чл. 154, 156 и 158
ППЗНП.
4. След извършване на инвентаризация мате
риално-техническата база на закритата ЦДГ да
премине за стопанисване от откритата ПДГ със
заповед на кмета на общината.
5. Сградният фонд на закритата ЦДГ „Слън
це“ – с. Бресте, да бъде предоставен за ползване
и стопанисване от ПДГ – с. Бресте.
III. Да се преобразуват чрез сливане:
1. Ц Д Г „Ра й н а К н я г и н я “ – с. Р у п ц и , в
ЦДГ „Снежанка“ – с. Радомирци, считано от
1.VI.2010 г., като възпитанието и обучението на
децата се осъществява в сградите на ЦДГ „Райна
Княгиня“ – с. Рупци, и ЦДГ „Снежанка“ – с. Ра
домирци.
1.1. Трудовите правоотношения с персонала
на ЦДГ – с. Рупци, да се уредят при условията
на чл. 123 КТ.
1.2. Задължителната документация, материал
но-техническата база, сградният фонд и дворните
площи на ЦДГ „Райна Княгиня“ да се приемат
за управление и стопанисване от ЦДГ „Снежан
ка“ – с. Радомирци.
2. ЦДГ „Мир“ – г р. Червен бряг, в ЦДГ
„Зора“ – гр. Червен бряг, считано от 1.VI.2010 г.
2.1. Трудовите правоотношения с персонала
на ЦДГ „Мир“ да се уредят при условията на
чл. 123 КТ.
2.2. Задължителната документация, материал
но-техническата база, сградният фонд и дворните
площи на ЦДГ „Мир“ да се приемат за управление
и стопанисване от ЦДГ „Зора“ – гр. Червен бряг.
3. ЦДГ „Звездица“ – гр. Червен бряг, в ЦДГ
„Бодра смяна“ – гр. Червен бряг, считано от
1.VI.2010 г.
3.1. Трудовите правоотношения с персонала
на ЦДГ „Звездица“ да се уредят при условията
на чл. 123 КТ.
3.2. Задължителната документация, матери
ално-техническата база, сградният фонд и двор
ните площи на ЦДГ „Звездица“ да се приемат
за управление и стопанисване от ЦДГ „Бодра
смяна“ – гр. Червен бряг.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Вергиния Василева – зам.-кмет на
Община Червен бряг.
Кмет: Д. Вълов
4778

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

3. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане от
минерална вода от находище „Велинград – Лъ
джене“ – сондаж № 8КГ „Топилата“, разположен
във Велинград, община Велинград, област Па
зарджик. Разрешеният годишен воден обем от
15 768 куб.м се изменя на 1261,4 куб. м. Остана
лите параметри на разрешеното водовземане и
условията, при които е предоставено правото, не
се променят. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
4740
93. – Министърът на околната среда и водите
на основание на постъпили заявления по чл. 51,
ал. 1 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешения за
търсене и/или проучване на: скалнооблицовъчни
материали в площ: „Брусино юг – 1“, разположена
в землището на с. Брусино, община Ивайловград,
област Хасково; „Камилките“, разположена в
землището на с. Брусино, община Ивайловград,
област Хасково; строителни материали в площ:
„Батин-Камарите – 2“, разположена в землището
на с. Горно Абланово, община Борово, област
Русе; „Беров мост“, разположена в землището
на с. Гумощник, община Троян, област Ловеч;
„Богомилов камък“, разположена в землището на
с. Горско Калугерово, община Сухиндол, област
Велико Търново; „Горна Козница“, разположена
в землищата на с. Горна Козница и с. Коркина,
община Бобов дол, област Кюстендил; „Дрянка“,
разположена в землищата на с. Поройна и кв.
Дебър, гр. Първомай, община Първомай, област
Пловдив; „Железница“, разположена в земли
щето на с. Железница, община Симитли, област
Благоевград; „Звънец“, разположена в землището
на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, об
ласт Варна; „Златна Панега юг“, разположена в
землището на с. Брестница, община Ябланица,
област Ловеч; „Йоглав“, разположена в землищата
на с. Йоглав и с. Тепава, община Ловеч, област
Ловеч; „Камарата“, разположена в землищата на
с. Тополчане и с. Калояново, община Сливен,
област Сливен; „Ками“, разположена в землища
та на с. Могилище и с. Селце, община Каварна,
област Добрич; „Карапелит – 3“, разположена
в землището на с. Карапелит, община Добрич,
област Добрич; „Латевия баир“, разположена в
землището на с. Ботево, община Ямбол, област
Ямбол; „Орлеяк“, разположена в землището на
с. Горна Глоговица, община Земен, област Пер
ник; „Тънкия път“, разположена в землищата на
гр. Карлово, с. Войнягово и с. Дъбене, община
Карлово, област Пловдив; „Суворово – 2“, раз
положена в землището на с. Суворово, община
Суворово, област Варна.
4741
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-22 от 13.05.2010 г. на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, за обект: „Магистрални
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и локални оптични кабели – северна магистра
ла от междинна точка от трасето (МТТ) кранов
възел (КВ) „Батулци“ – МТТ „Николаево“ до
възлова точка (ВТ) газоразпределителна станция
(ГРС) „Плевен“, с подобекти: 1) магистрални
оптични кабели – северна магистрала от МТТ
КВ „Батулци“ – МТТ „Николаево“ до ВТ ГРС
„Плевен“; 2) локален оптичен кабел от МТТ КВ
за газопроводно отклонение (ГО) за АГРС „Златна
Панега“ до точка от трасето (ТТ) АГРС „Златна
Панега“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4701
13. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 674 от 2.VІ.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Годеч“, област Со
фия, обнародва извадка от утвърдения протокол
от заседанието, проведено на 7.ХІІ.2009 г.: ІІІ.
Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено съ
вещание за извършената главна лесоустройствена
ревизия на Държавно горско стопанство „Годеч“
със следното допълнение: 3.1. Предвидената площ
в показател „подпомагане на естественото възоб
новяване без залесяване“, посочена в таблицата
за вид на почвоподготовката като „разрохкване
под склопа“ на площ от 232,9 ха, да се отдели от
общата площ на почвоподготовката за залесяване.
4806
14. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 675 от 2.VІ.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Ново Паничаре
во“, област Бургас, обнародва извадка от утвър
дения протокол от заседанието, проведено на
10.ХІІ.2007 г.: 1. Приема лесоустройствения и
ловоустройствения проект и протокола от второ
лесоустройствено съвещание за извършена главна
лесоустройствена ревизия на Държавно лесничей
ство „Ново Паничарево“ с особеното мнение и
със следните допълнения: 1.1. В лесничейството
да се обособят тринадесет охранителни участъ
ка. 1.2. Да се предвиди използването на горско
плодни дървесни видове при проектиране на
залесяването. 1.3. Към заданието да се приложи
по-точна информация за местонахождението на
вековните дървета.
4807
32. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ обявява конкурси за: двама доценти по
05.07.05 теория и методика на физическото въз
питание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура) – един за нуждите на
катедра „Анатомия и биомеханика“, сектор „Ана
томия“, и един за нуждите на катедра „Баскетбол,
волейбол, хандбал“, сектор „Волейбол“; професор
по 05.07.05 теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура) за нуждите на катедра
„Мениджмънт на спорта“, сектор „Мениджмънт
на спорта“, трите със срок 3 месеца от обнарод
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ването в „Държавен вестник“. Документи – в
общата канцелария на НСА „Васил Левски“,
Студентски град, ет. 1.
4702
17. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професор по 02.07.01 теоретични ос
нови на комуникационната техника със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
Документи – във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Сла
тина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
4790
10. – Националната лаборатория по компютърна вирусология при БАН – София, обявява
конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по
01.01.12 информатика (компютърна вирусология)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в лабораторията, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-30-95.
4723
3. – „Спец и а л изи ра н ат а б о л н и ц а з а а ктивно лечение на сърдечно-съдови заболявания – УНКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс
за научен сътрудник по 03.01.48 ангиология за
нуждите на Клиниката по съдова хирургия и
ангиология, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в сектор
„Човешки ресурси“ на болницата, София, ул.
Коньовица 65, тел. 92 11 234.
4755
25. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване и план схеми
на мрежите и съоръженията на техническата ин
фраструктура на м. Суха река – запад, в граници:
бул. Ботевградско шосе, ул. Александър Екзарх,
ул. Царева ливада, улица – тупик от кв. 18б
(продължение на ул. Йоаким Груев), ул. Йоаким
Груев, южната част на кв. 17, ул. Петрохан, ул.
Райно Попович, ул. Подуенска, ул. Хр. Г. Данов,
ул. Черковна, ул. Ильо войвода, бул. Владимир
Вазов и жп ареал от юг, който е изложен в ра
йон „Подуяне“. Заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Подуяне“.
4635
29. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване и план схеми
на мрежите и съоръженията на техническата ин
фраструктура на м. кв. Хаджи Димитър – част в
граници: ул. Резбарска, ул. Видбол, ул. Къкринско
ханче, ул. Видини кули, ул. Цанко Дюстабанов, ул.
Филип Тотю, ул. Васил Петлешков, ул. Панайот
Хитов, ул. Д-р Лонг, ул. Ильо войвода, бул. Вла
димир Вазов, жп ареал от югозапад и западната
част на кв. 2, който е изложен в район „Подуяне“.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Подуяне“.
4636
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация и режим на застрояване за преструк
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туриране на жилищен комплекс „Дружба 2 – II
част“ в граници: бул. Проф. Цветан Лазаров, бул.
Копенхаген, ул. Обиколна и Крайречен булевард,
който е изложен в район „Искър“. Заинтересува
ните могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Искър“.
4791
108. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Допълнително водоснабдяване на с. Кремен
от извор „Серафимов чарк“ до каптаж „Харами
бунар“ в землището с. Кремен, община Банско,
област Благоевград“. Документацията по израбо
тения проект е на разположение всеки работен
ден в стая 309 в сградата на община Банско. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възраже
ния, предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4779
109. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Напорен тръбопровод за МВЕЦ „Гостун“ на
р. Матан дере в с. Гостун, община Бенско, област
Благоевград“. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 309 в сградата на община Банско. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4780
32а. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
„Канализационен колектор“ от съществуваща шахта
в с. Горно Краище до площадка на ПСОВ „Бели
ца“ в землищата на с. Горно Краище – ЕКАТТЕ
77796, и с. Краище – ЕК АТТЕ 39270, община
Белица. Сервитутът на канализационен колек
тор е 6 м. Общата площ на сервитутните зони
е 4169 кв. м и минава през имоти, землище с.
Краище, местност Валтата, ЕКАТТЕ 39270: имот
№ 0.63 и № 0.65 – селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на община Белица;
имот № 25.208 – ливада, общински поземлен
фонд – гр. Белица; имот № 26.103, № 26.119 и
№ 120 – пасища и ливада – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 26.62 – нива, собственост на н-ци Исуф
Мехмедов Весалов; имот № 26.63 – нива, соб
ственост на н-ци Мустафа Ахмедов Сантуров;
имот № 26.93 и № 26.97 – ниви, собственост
на н-ци Мустафа Махмудов Сантуров; имот
№ 26.99 – нива, собственост на н-ци Ибрахим
Мусов Топ узарск и; имот № 26.102 – лива да,
собственост на н-ци Ахмед Мустафов Сантуров;
имот № 26.104 – ливада, собственост на н-ци Уса
ин Исмаилов Ходжов; имот № 26.105 – ливада,
собственост на н-ци Ибрахим Мехмедов Гуджов;
имот № 26.106 – ливада, собственост на н-ци
Мехмед Мусов Гуджов; имот № 26.107 – ливада,
собственост на н-ци Мустафа Мехмедов Гуджов;
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имот № 26.112 – ливада, собственост на н-ци Ибра
хим Исмаилов Узунов; имот № 26.113 – ливада,
собственост на н-ци Фатиме Исмаил Дагонова;
имот № 26.118 – ливада, собственост на н-ци Ибра
хим Мустафов Дунгьов; имот № 26.112 – ливада,
собственост на н-ци Исмаил Мехмедов Врачов;
имоти землище Горно Краище, ЕКАТТЕ 77796:
имот № 0.56 – селскостопански, горски, ведом
ствен път, собственост на община Белица; имот
№ 0.94, местност Бабечка река – водно течение,
река, собственост на държавата – МОСВ. Про
ектът за ПУП – парцеларен план е изложен в
сградата на общинската администрация – Белица,
с адрес гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин
15. Справки на тел.: 07444/23 23, ет. 2, стая 207.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
4678
32. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
„Канализационен колектор“ от с. Дагоново до с.
Краище в землищата на с. Дагоново – ЕКАТТЕ
20064, гр. Белица – ЕКАТТЕ 03504, и с. Краи
ще – ЕКАТТЕ 39270, община Белица. Сервиту
тът на канализационен колектор е 6 м. Общата
площ на сервитутните зони е 16 585 кв. м и ми
нава през имоти, землище с. Краище, ЕКАТТЕ
39270: имот № 0.39 – селскостопански, горски
ведомствен път, собственост на община Белица;
имот № 25.208 – ливада, общински поземлен
фонд – гр. Белица; имот № 0.67 – водно течение,
река – собственост на държавата – МОСВ; имот
№ 3.1, № 3.6 и № 3.8 – ливади и нива, собстве
ност на н-ци Мехмед Мустафов Мизурски; имот
№ 3.7 и № 3.16 – нива, ливада, собственост на
н-ци Салих Зекриов Свирьов; имот № 3.14 – нива,
собственост на н-ци Алил Муртазов Бимбашов;
имот № 26.22 – ливада, собственост на н-ци Акия
Мехмедов Свирьов; имоти, землище гр. Белица,
ЕК АТТЕ 03504: имот № 0.893 – ливада – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 0.837 – водно тече
ние, река – собственост на държавата – МОСВ;
имоти в землище с. Дагоново, ЕКАТТЕ 20064:
имот № 0.85, № 0.86 и № 0.90, № 47.2 – селско
стопански, горски, ведомствен път, собственост
на община Белица; имот № 37.1 – водно тече
ние, водна площ, съоръжение, собственост на
община Белица; имот № 0.102 – водно течение,
река – собственост на държавата – МОСВ; имот
№ 0.147, 0.153, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8,
37.9, 37.11, 37.12, 37.16, 47.1, 47.5, 47.6, 47.18, 47.65,
47.67, 47.71, 47.83, 47.84, 53.1, 53.3, 53.6 – пасища,
ниви и ливади – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот
№ 11.35 и № 47.72 – ливади, собственост на н-ци
Исмаил Ибрахим Дагон; имот № 47.279 ливада,
собственост на Мехмед Салих Дагонов; имот
№ 47.28 и № 47.45 – ливада, собственост на н-ци
Муса Мехмедов Дагонов; имот № 47.46 – ливада,
собственост н-ци Салих Мехмедов Дагонов; имот
№ 47.54 – ливада, собственост на н-ци Исмаил
Исмаилов Юнузов; имот № 47.56 – ливада, соб
ственост на н-ци Усаин Мехмедов Барабунов;
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имот № 47.57 – ливада, собственост на н-ци
Мехмед Усаинов Барабунов Язъко; имот № 47.58
и № 47.63 – ливада, собственост на н-ци Мехмед
Усаинов Барабунов Средния; имот № 47.62 – ли
вада, собственост на н-ци Ахмед Усаинов Бара
бунов; имот № 47.64 – ливада, собственост на
Ахмед Усаинов Барабунов; имот № 47.66 – ливада,
собственост на н-ци Мехмед Мустафов Юнузов;
имот № 47.68 и № 51.5 – ливади, собственост на
н-ци Усаин Асанов Барабунов Воденичар; имот
№ 47.70 – ливада, собственост на н-ци Исмаил
Мехмед Юнуз; имот № 47.76 – ливада, собстве
ност на н-ци Ибрахим Мусов Караахмедски; имот
№ 47.80 – ливада, собственост на н-ци Ахмед
Мусов Караахмедски; имот № 47.82 – ливада,
собственост на н-ци Асан Ахмедов Юруков; имот
№ 51.2 и № 57.1 – нива, ливада, собственост на
Муса Ибрахимов Връгов; имот № 51.3 – ливада,
собственост на Иляз Мустафов Реджепов; имот
№ 5.4 – ливада, собственост на Муса А лиев
Мусов; имот № 51.3 – ливада, собственост на
Иляз Мустафов Реджепов; имот № 5.4 – ливада,
собственост на Муса Алиев Мусов; имот № 53.5
и № 53.8 – ливади, собственост на н-ци Мехмед
Алиов Лютов. Проектът за ПУП – парцеларен
план е изложен в сградата на общинската адми
нистрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул.
Георги Андрейчин 15. Справки на тел.: 07444/23 23,
ет. 2, стая 207. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица,
с адрес гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
4677
59. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен час
тичен подробен устройствен план – парцеларен
план за ел. кабел 20 kV от съществуваща ел.
подстанция в ПИ № 43253.26.20, землище на с.
Леденик до производствено-складова база в гр.
Велико Търново – ПИ № 10447.16.752 за захранване
на трафопост за нуждите на „Екстрапак“ – ООД,
в производствената база във Велико Търново.
Проектът се намира в общинската администра
ция, стая 517. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4811
784. – Областна дирекция „Земеделие“ – гр.
Враца, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във
връзка с чл. 27а, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на
заявителите (или на упълномощени от тях лица)
за обезщетяване със земеделски земи в общи
на Враца, област Враца, че в срок 14 дни след
обнародването в „Държавен вестник“ ще бъде
извършен въвод във владение съгласно график по
дати, землища и местности, както и обявлението,
обнародвано в „Държавен вестник“, ще бъдат из
ложени в Общинската служба по земеделие – гр.
Враца, и в кметствата на населените места в об
щината. При извършване на въвода общинската
служба по земеделие изготвя протокол съгласно
чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ за следните землища:
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гр. Враца
с. Голямо Пещене

12259
15521

с. Горно Пещене
с. Девене
с. Згориград

16897
20376
30606

с.
с.
с.
с.
с.
с.

18875
43712
44728
49223
51528
55070

Шумака, Шумаците, Бачище, Алиев дол, Шоля, Страната,
Конярника, Страната, Могилата, Язов дол, Пърдолов трап
Гръстелниците, Край село, Бели брег
Крушака, Мали дел
Смесите, Старото бачище, Бърдо, Конова падина, Барата
Млаките, Билото, Ойнамски дол, Сухото дере, Ивора
Катранкьовото, Пойето

19.VІІ.2010
20.VІІ.2010
21.VІІ.2010
22.VІІ.2010
23.VІІ.2010
26.VІІ.2010

с. Тишевица

72504

Дългата поляна, Запов връх

27.VІІ.2010 г.

с. Три кладенци

73119

Ливагето

28.VІІ.2010 г.

81400

Станковец, Край село, Джурковец, Мрахорица, Девенското,
Дийовото, Бохоня, Чавкин брег/Слатина
29.VІІ.2010 г.

Косталево
Лиляче
Лютаджик
Мраморен
Нефела
Паволче

с. Чирен
4872

ЕКАТТЕ
02590
03438
10789
11185
11555

ВЕСТНИК

Местност
Мираша, Кръста, Манастира, Селската левада
Лицето, Трънлив дол, Бабински връх
Станьовското
Припека, Чутората, Пановото, Цанцов брег, Церака
Козин лък, Турлашкото
Сливова могила, Каров дол, Джамбаски връх, Поякето,
Пискавец, Беенското, Шумака, Дъбника, Полето
Лесконош, Милин камък, Полето пътя за лозята
Лъга, Лозята, Гладна врана, Вълньовица, Аджийското,
Копана могила
Край село, Обреща, Песъка, Пасището
Камена страга, Кравя, Гърлото

с.
с.
с.
с.
с.

Землище
Баница
Бели извор
Веслец
Вировско
Власатица

ДЪРЖАВЕН

7. – Община Елена на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обявява, че проектът за оконча
телен списък на правоимащи граждани по чл. 7
ППЗУПГМЖСВ за 2010 г. е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
може да бъде обжалван по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета
на община Елена.
4742
5. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Външно ел. захранване – електропроводно
отклонение (въздушнокабелен преход) подземна
кабелна електропроводна линия 20 kV и площадка
за изграждане на комплексен трансформаторен
пост 20/0,4 kV за приемо-предавателна станция за
GSM/UMTS оборудване на „БТК“ – АД, № PD2944
„Попско“ в имот № 000613, з. Попско“, в землището
на с. Попско, община Ивайловград, за следните
поземлени имоти: № 000527 и 000543 по КВС
на с. Попско, община Ивайловград. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация, Ивайловград.
4743
17. – Община Козлодуй на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застро

Дата
5.VІІ.2010
6.VІІ.2010
7.VІІ.2010
8.VІІ.2010
9.VІІ.2010

г.
г.
г.
г.
г.

12.VІІ.2010 г.
13.VІІ.2010 г.
14.VІІ.2010 г.
15.VІІ.2010 г.
16.VІІ.2010 г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

яване за ПИ 000127, ЕКАТТЕ 77548, землище
на с. Хърлец, община Козлодуй, с възложител
„Дунавски драгажен флот – Дуним“ – АД, който
е изложен за разглеждане в Дирекция „УТИД
и П“ при община Козлодуй, ул. Христо Ботев
13, стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4781
4. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинте
ресувани лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план и ел. схема
за обект: „Промяна предназначението на ПИ
№ 016030 и ПИ № 016042, ЕК АТТЕ 69328, от
землището на с. Стоилово, община Малко Тър
ново“. Трасето преминава през ПИ № 000.136,
ПИ № 000.199, ПИ № 016.030 и ПИ № 016.42. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4812
4. – Община Мизия на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация на бивш
„КЦХ – Мизия“, попадащ в масив № 290 на
землище – гр. Мизия, който е на разположение
на заинтересованите лица в отдел „УТС“ на
общинската администрация, гр. Мизия, ул. Г.
Димитров 25 – 27, стая 209. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4744
18. – Община Минерални бани, област Ха
сково, обявява на всички заинтересовани, че на
основание чл. 112, ал. 2, т. 10 във връзка с чл. 126,
ал. 6 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изготвен парцеларен
план за обект „Водопровод за минерална вода
към Винарска изба и хотел“ – м. Пепелника,
землище на с. Сусам, община Минерални бани,
област Хасково. По проект трасето на водопро
водната мрежа минава през следните имоти:
№ 267015, м. Замков чалък, полски път; 000866,
м. Замков чалък, полски път; 000039, м. Замков
чалък, пасище, мера; 000864, м. Замков чалък,
полски път; 000603, м. Замков чалък, пасище, мера;
000605, м. Замков чалък, път ІІІ клас; 000207, м.
Пепелника, пасище, мера; 000591, м. Пепелника,
полски път; 000264, м. Банска река, пасище, мера;
000867, м. Банска река, полски път; 000268, м.
Пепелника, полски път, с дължина общо 1388,35
м, и сервитут 902,43 кв. м. Всички заинтересо
вани лица могат да се запознаят с проекта и в
едномесечен срок да подадат писмени предложе
ния и възражения в стая 102, ет. 1 на Община
Минерални бани, администрацията.
4747
88. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на заинте
ресованите, че е изработен проект за парцеларен
план на обект: „Тласкател ∅ 150 от нова КПС до
облекчителна шахта – с. Тънково, и канализаци
онен колектор ∅ 300 от облекчителна шахта – с.
Тънково, до ПСОВ – Слънчев бряг, землище с.
Радва и с. Тънково, община Несебър, за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места. Трасето на съоръжението се
прокарва по полски пътища и пасища – частна
общинска собственост, представляващи ПИ №
61056.2.100, 61056.20.101, 61056.20.102, 73571.48.87,
73571.49.67, 73571.49.68, 73571.49.74, 73571.49.82,
73571.49.90, 73571.49.93. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация в стая
№ 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и ис
кания по проекта до общинската администрация.
4680
92. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на за
интересованите, че е изработен проект на пар
целарен план на обект: „Тласкател от КПС 10
до т. 61 – GRP DN 700 и три тласкатела ∅ 500,
∅ 700 и ∅ 800 до нова облекчителна шахта на
кота 38.00, землище Несебър и с. Равда, об
щина Несебър“, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на съоръжението се прокарва по
полски пътища, изоставени трайни насаждения,
нива и друг вид нива, територия на транспорта,
представляващи ПИ № 51500.75.25, 51500.75.27,
51500.76.40, 51500.76.41, 51500.77.37, 61056.48.100,
61056.50.100, 61056.51.101, 61056.52.5, 61056.52.100,
61056.53.100, 61056.53.101, 61056.53.102 и 61056.54.18
главен път Бургас – Варна – публична държавна
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собственост, и 61056.55.1 – друг вид нива – частна
собственост. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4681
93. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на за
интересованите, че е изработен проект на парце
ларен план на обект: „Тласкател от КПС 10б до
ПСОВ – Сл. бряг GRP DN 800 и 450 – землище
гр. Несебър“, за елементи на техническата инфра
структура извън границите на населените места.
Трасето на съоръжението се прокарва по полски
път, представляващ ПИ № 51500.73.28, и терито
рия на транспорта, включваща 51500.73.20 – ве
домствен път – публична общинска собстве
ност, 51500.73.21 – път от републиканска пътна
мрежа – п ублична държавна собственост, и
51500.73.22 – местен път – публична общинска
собственост. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4682
94. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на заинте
ресованите, че е изработен проект на парцеларен
план на обект: „Два тласкателя от ПСОВ – Сл.
бряг до нова облекчителна шахта GRP DN 800 и
DN 600, землище с. Равда, община Несебър“, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. Трасето на съоръ
жението се прокарва по полски пътища, пустееща
необработваема земя и друга нива, представля
ващи ПИ 61056.20.110, 61056.20.111, 61056.33.100,
61056.33.101, 61056.35.4, 61056.36.100, 61056.45.101
и територия на транспорта ПИ № 61056.34.102
и 61056.35.100 за местен път – частна общинска
собственост, 61056.54.18 – път от републиканската
пътна мрежа – публична държавна собственост.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4683
95. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на заин
тересованите, че е изработен проект на парце
ларен план на обект: „Тласкател DN 500 от КПС
8 до т. 61 – землище с. Равда, община Несебър“
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето
на съоръжението се прокарва по полски пътища,
представляващи ПИ № 61056.51.102, 61056.52.100,
61056.52.101, 61056.68.101 – частна общинска соб
ственост, и ПИ 61056.100.439 – друг вид нива,
собственост на „Сарк груп“ – ЕООД. Проектът
е изложен в сградата на общинската админи
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страция в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4684
9. – Община Перник, област Перник, на ос
нование чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е
изработен проект за изменение на плана на ново
образуваните имоти в местността Шумнатица в
землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 37-2 от 3.V.2010 г. на комисията,
назначена със Заповед № 585 от 6.IV.2009 г. на
кмета на общината. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересо
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата ги
документация до кмета на общината.
4696
9а. – Община Перник, област Перник, на ос
нование чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е
изработен проект за изменение на плана на ново
образуваните имоти в местността Шумнатица в
землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 37-3 от 3.V.2010 г. на комисията,
назначена със Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на
кмета на общината. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата ги
документация до кмета на общината.
4697
17. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план за външно кабелно захранване 20кV на
новопроектирана фотоволтаична централа от
ПИ № 000215 до ПИ № 000270 в землището на
с. Калипетрово, община Силистра. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в сградата
на Община Силистра и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4782
2. – Община Сливница на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че проектът за
окончателен списък на правоимащи граждани
по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ за 2010 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правил
ника списъкът може да бъде обжалван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред кмета на община Сливница.
4745
13. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 29.ІV.2010 г. е изменен и до
пълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец,
община Созопол, одобрен със Заповед № РД-09-302
от 14.VІІ.2004 г. на областния управител на област
Бургас, относно новообразуван имот № 134.016
(ползвателски имот № 584) с площ 669 кв. м по
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плана на новообразуваните имоти за зона по § 4,
землище с. Крушевец, като същият се записва в
регистъра към плана на новообразуваните имоти
на н-ци Евтим Николов Петков, собственици
на бивш имот № 7, съгласно Решение № 3898
от 18.І.2008 г. на ОС „Земеделие“ – Созопол. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите страни могат
да подават писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
4813
14. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 29.ІV.2010 г. е изменен и до
пълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ, местност Митков
мост, землище гр. Черноморец, община Созопол,
одобрен със Заповед № РД-09-68 от 7.V.2007 г. на
областния управител на област Бургас, относно
новообразуван имот № 48 с площ 526 кв. м по
плана на новообразуваните имоти за зона по § 4,
местност Митков мост, землище гр. Черноморец,
записан на неустановен собственик, като същият
се записва в регистъра към плана на новообразу
ваните имоти на местност Митков мост, земли
ще гр. Черноморец, на н-ци Димитран Андонов
Стоянов съгласно Решение № 2806 от 13.Х.1993 г.
на ОС „Земеделие“ – Созопол, и на н-ци Вълко
Николов Мазев съгласно Решение № 2535 от
10.ІІІ.1993 г. на ОС „Земеделие“ – Созопол. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите страни могат
да подават писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
4814
15. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съ
общава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 29.ІV.2010 г. е изменен и до
пълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ, местност Митков
мост, землище гр. Черноморец, община Созопол,
одобрен със Заповед № РД-09-68 от 7.V.2007 г. на
областния управител на област Бургас, относно
новообразуван имот № 90 с площ 482 кв.м и
новообразуван имот № 91 с площ 504 кв.м по
плана на новообразуваните имоти за зона по § 4,
местност Митков мост, землище гр. Черномо
рец, като се обособяват два нови новообразувани
имота, както следва: новообразуван имот № 90
с площ 600 кв.м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на Вичо Илиев
Вичев съгласно Решение № ІІІ-242 от 20.І.2006 г.
на БОС по адм. д. № 454/2004 и Решение № 10957
от 7.ХІ.2006 г. на ВАС по адм. д. № 5251/2006;
новообразуван имот № 177 с площ 386 кв.м, като
в регистъра към плана на новообразуваните
имоти се записва на н-ци на Иван Райчев Ди
мов съгласно Решение № 2599 от 13.V.1997 г. на
ОС „Земеделие“ – Созопол, и на н-ци Парашкев
Ганчев Хрусанов съгласно Решение № 2788 от
1.ІІІ.1993 г. на ОС „Земеделие“ – Созопол. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
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срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите страни могат
да подават писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
4815
16. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съ
общава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 29.ІV.2010 г. е изменен и до
пълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност Митков
мост, землище гр. Черноморец, община Созопол,
одобрен със Заповед № РД-09-68 от 7.V.2007 г. на
областния управител на област Бургас, относно
новообразуван имот № 140 с площ 1315 кв.м по
плана на новообразуваните имоти за зона по § 4,
местност Митков мост, землище гр. Черноморец,
собственост на Любка Георгиева Атанасова и
Мария Димитрова Генова, съгласно н. а. № 155,
т. 12, д. № 2309, рег. № 3805/2009 и н. а. № 85,
т. 14, д. № 2594, рег. № 4288/2009, като се обо
собяват три нови новообразувани имота, както
следва: новообразуван имот № 140 с площ 404
кв.м, като в регистъра към плана на новообра
зуваните имоти се записва на Любка Георгиева
Атанасова съгласно декларация с нот. заверка
№ 11315 от 17.ХІІ.2009 г. и декларация с нот. за
верка № 11318 17.ХІІ.2009 г.; новообразуван имот
№ 174 с площ 412 кв.м, като в регистъра към
плана на новообразуваните имоти се записва на
Мария Димитрова Генова съгласно декларация
с нот. заверка № 11315 от 17.ХІІ.2009 г. и декла
рация с нот. заверка № 11318 от 17.ХІІ.2009 г.;
новообразуван имот № 175 с площ 499 кв.м, като
в регистъра към плана на новообразуваните имо
ти се записва на Любка Георгиева Атанасова и
Мария Димитрова Генова съгласно декларация
с нот. заверка № 11315 от 17.ХІІ.2009 г. и декла
рация с нот. заверка № 11318 от 17.ХІІ.2009 г. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите страни могат
да подават писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
4816
17. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 29.IV.2010 г. е изменен и до
пълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ, местност Митков
мост, землище гр. Черноморец, община Созопол,
одобрен със Заповед № РД-09-68 от 7.V.2007 г. на
областния управител на област Бургас, относно
новообразуван имот № 137 с площ 1390 кв. м
по плана на новообразуваните имоти за зона
по § 4, местност Митков мост, землище гр.
Черноморец, собственост на Община Созопол,
като се обособяват два нови новообразувани
имота, както следва: новообразуван имот № 137
с площ 695 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на Община
Созопол; новообразуван имот № 142 с площ 695
кв. м, като в регистъра към плана на новообра
зуваните имоти се записва на Община Созопол.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едно
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месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
4817
18. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съ
общава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 29.ІV.2010 г. е изменен и до
пълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец,
община Созопол, одобрен със Заповед № РД09-302 от 14.VІІ.2004 г. на областния управител
на област Бургас относно новообразуван имот
№ 134.016 (ползвателски имот № 584) с площ
669 кв.м по плана на новобразуваните имоти
за зона по § 4, землище с. Крушовец, като се
обособяват два нови новообразувани имота,
както следва: новообразуван имот № 134.159 с
площ от 1000 кв.м, като в регистъра към плана
на новообразуваните имоти се записва на Иван
Тодоров Апостолов и Пенка Трифонова Апосто
лова съгласно н.а. № 198, т. ХVІ, д. № 9754/1993;
новообразуван имот № 134.514 с площ 468 кв.м,
като в регистъра към плана на новообразуваните
имоти се записва на н-ци Рачо Христов Дапчев.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едно
месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
4818
19. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съ
общава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 29.ІV.2010 г. е изменен и до
пълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ, местност Митков
мост, землище гр. Черноморец, община Созопол,
одобрен със Заповед № РД-09-68 от 7.V.2007 г. на
областния управител на област Бургас, относно
новообразуван имот № 150 с площ 1328 кв.м по
плана на новообразуваните имоти за зона по § 4,
местност Митков мост, землище гр. Черноморец,
собственост на Община Созопол, като се обо
собяват два нови новообразувани имота, както
следва: новообразуван имот № 150 с площ 598
кв.м, като в регистъра към плана на новообра
зуваните имоти се записва на Община Созопол;
новообразуван имот № 176 с площ 730 кв.м, като в
регистъра към плана на новообразуваните имоти
се записва на Община Созопол. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересованите страни могат да подават
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
4819
952. – Община Царево, област Бургас, на осно
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол
№ 5 от 20.V.2010 г. на ОЕСУТ е разгледана препи
ска с вх. № 53-00-256 от 22.ІV.2010 г. – парцеларен
план на обект: „Фотоволтаична електроцентрала
в ПИ 00878.44.286“, м. Митринкови кашли, земли
ще гр. Ахтопол, община Царево, кабели 20 kV.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да подават писмени
искания и възражения по парцеларния план и
придружаващата го документация до общинската
администрация, гр. Царево.
4820
247. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
на основание чл. 98а ЗУТ е изработена специ
ализирана схема за газификация на гр. Шабла
с инвеститор „Каварна газ“ – ООД, Каварна. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация, гр. Шабла.
4746
19. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ чрез оперативно
звено по устройство на територията при общи
ната обявява на заинтересованите собственици,
че е допуснат за разглеждане ПУП (подробен
устройствен план) и ПЗ (план за застрояване) в
ПИ (поземлен имот) 020063 в местност Рай мана
стир в землището на с. Табачка, община Иваново,
област Русе. Проектът се намира в служба „ТСУ“,
община Иваново, ет. 1. Заинтересованите могат
да подадат възражения по проекта в 30-дневен
срок от датата на съобщението му на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ до Община Иваново.
4679

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че възоб
новява производството по адм. дело № 637/2007
по описа на Административен съд – Варна, ХХХ
състав, водено по жалба на „Коско“ – ООД, Варна,
представлявано от управителя Христина Косева
Косева, срещу Заповед № 1071 от 3.ІV.2007 г. на
кмета на Община Варна. Насрочва открито съдеб
но заседание по делото за 7.VІІ.2010 г. от 9,30 ч.
4795
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по жалба на кмета на Община
Бобов дол срещу Решение № 45 от 25.II.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Бобов дол, с което
е потвърдено Решение № 25 от 25.II.2010 г. на
ОбС – гр. Бобов дол, за изменение и допълнение
на Правилника за общинско предприятие „Чисто
та, озеленяване и благоустройство – Бобов дол“ в
частта относно новоприетите текстове на чл. 11
и 11а, е образувано адм.д. № 117/2010, насрочено
за 2.VII.2010 г. от 9,30 ч.
4796
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпила Заповед № 131 от 29.IV.2010 г. на об
ластния управител на област с административен
център Пазарджик, с която по реда на чл. 45,
ал. 8 ЗМСМА се оспорва Решение № 46, прието
с протокол № 3 от 25.III.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик. По оспорването е обра
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зувано адм.д. № 240/2010 по описа на Админи
стративен съд – Пазарджик. Делото е насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 21.VI.2010 г. от 10,15 ч.
4827
Административният съд – Силистра, на ос
нование чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от ЗММ „Сто
мана“ – АД, Силистра, с която е оспорен чл. 15,
ал. 3 от Наредбата за определяне и администри
ране на местните такси и цени на услуги, приета
от Общинския съвет – гр. Силистра, и по нея
е образувано административно дело № 80/2010
по описа на Административен съд – Силистра,
насрочено за 14.VІІ.2010 г.
4834
Административният съд – Смолян, на основа
ние чл. 181 и 184 във връзка с чл. 157, ал. 1, чл. 163,
ал. 1 и 2 АПК е образувал административно дело
№ 125/2010 въз основа на заповед № АП-03-12364 от 17.ІІІ.2010 г. на областния управител на
област Смолян срещу оспорения административен
акт – Решение № 433 от 28.І.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Мадан, в частта му по т. 5, с която е
прието изменение на чл. 21, ал. 2 НОАМТЦУТОМ
на Общинския съвет – гр. Мадан.
4797
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съ
общава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Стара Загора, обективирано
в Заповед № РД-09-330 от 14.ІV.2010 г., на чл. 16,
ал. 1, т. 19, чл. 52, чл. 60, ал. 3, чл. 93, 93а, 128,
129 и 130 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Казанлък,
приети с т. ІІІ от Решение № 407 по протокол
№ 29 от проведено на 23.ІІІ.2010 г. заседание на
Общинския съвет – гр. Казанлък, по което е
образувано адм. д. № 146/2010 по описа на Ад
министративен съд – Стара Загора, насрочено
за 1.VІІ.2010 г.
4864
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съ
общава, че е постъпило оспорване на областния
управител на област Стара Загора, обективирано
със Заповед № РД-09-3268 от 14.ІV.2010 г., на § 1,
2, 3 и 4 от Наредбата за изменение на Наредбата
за условията и реда за финансово подпомагане
на проекти на неправителствени организации и
сдружения на граждани, приети с Решение № 770
по протокол № 37 от проведено на 25.ІІІ.2010 г.
заседание на Общинския съвет – гр. Стара Заго
ра, по което е образувано адм. д. № 140/2010 по
описа на Административен съд – Стара Загора,
насрочено за 1.VІІ.2010 г. от 10 ч.
4865
Благоевградският районен съд съобщава на
Жаки Лакав, гражданин на Република Франция,
роден на 13.ІІ.1974 г. в Таланс (Жиронд), живял в
Бордо (Жиронд), ул. Лозак 29, Република Франция,
нямащ адресна регистрация в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр. д. № 1431/2010, заведено от
Десислава Кирилова Петрова с постоянен адрес
Благоевград, ж.к. Запад 4, ет. 1, ап. 2, по чл. 49
СК за получаване на разпореждане № 3575 от
18.V.2010 г., постановено по гр. д. № 1431/2010,
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ведно с препис от искова молба и приложения
та към нея в едномесечен срок от обнародване
на съобщението. Ако въпреки обнародването
ответникът не се яви в съда за получаване на
съдебните книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
4764
Елинпе линск и ят районен с ъд п ризова ва
Цветанка Петрова Петра с последен известен
адрес София, ж.к. Свобода, бл. 35, вх. В, ет. 6,
ап. 53, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.IX.2010 г. в 10,15 ч. като ответница по гр.д.
№ 209/2007, заведено от Миловеска Драганова
Стоянова и Благовест Дамянов Стоянов, по чл. 278
ГПК (отм.). Ответницата да посочи съдебен адрес
за призоваване, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4798
Пловдивският районен съд, II бр. състав, при
зовава Еманд Фетуа, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 12.VII.2010 г. в 9 ч. като ответник по
гр.д. № 4999/2010, заведено от Карина Димитрова
Ставрева от с. Йоаким Груево, област Пловдив,
за иск по чл. 127 СК. Ако въпреки обнародването
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
4828
Софийският районен съд, 50 състав, призовава
Биляна Любомирова Пейчева с последен известен
по делото адрес София, ул. Георги Сава Раковски
158, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.IX.2010 г. в 11 ч. като ответница по гр.д.
№ 509/2007, заведено от Румен Янков Николов.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4762
Софийският районен съд, ГО, 46 състав, при
зовава Росица Иванова Николова с постоянен и
настоящ адрес София, бул. Княгиня Мария-Луиза
193А, ет. 13, ап. 124, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 5.Х.2010 г. в 10,30 ч. като ответни
ца по гр. д. № 7050/2006, заведено от „Столичен
Електротранспорт“ – ЕАД, за облигационен иск.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4763
Ловешкият окръжен съд обявява, че е образу
вано гр.д. № 181/2010, насрочено за 4.Х.2010 г. в
10 ч., по предявен от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
иск с правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД срещу: Мирчо Стефанов
Банев, с постоянен адрес Троян, ул. Пряспа 50,
ет. 3, ап. 5, област Ловеч, и Пенка Стоянова
Банева, с постоянен адрес Троян, ул. Пряспа 50,
ет. 3, ап. 5, за отнемане в полза на държавата
на следното имущество: придобитото от Мирчо
Стефанов Банев и Пенка Стоянова Банева на
основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: Недвижим имот – апартамент № 5
в Троян, ул. Пряспа 50, в сградата на етажна
собственост – бл. Пряспа, вх. А, който жилищен
блок е заснет като поземлен имот с кад. № 4203,
с площ 396 кв. м, попадащ в парцел XXIV – „За
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жилищно строителство“, с площ 1273 кв. м, при
граници: от две страни улица, парцел XXVI-2492,
парцел V-2500, парцел VI-2502, парцел VII-2503
и парцел VIII-2504, в кв. 118, по кадастралния и
регулационен план на Троян, който апартамент
е разположен на третия етаж на кооперацията и
се състои от: две спални, дневна, столова, бокс,
баня, тоалетна и две тераси, на обща площ 95,80
кв. м, при граници: от изток – дворно място,
от запад – ул. Пряспа, от север – стълбище, от
юг – дворно място, отдолу – апартамент на Йор
дан Петков Лишев, отгоре – тавански стаи на
Мирчо и Пенка Баневи, Йордан Петков Лишев
и Йордан Маринов Йорданов, заедно с принадле
жащите на апартамента: мазе № 1, с площ 20,16
кв. м, при граници: от изток – дворно място,
от запад – коридор и котелно, от север – стъл
бище, от юг – дворно място, отгоре – складови
помещения на Мирчо и Пенка Баневи, Йордан
Петков Лишев и Йордан Маринов Йорданов;
склад № 3 на площ 9,73 кв. м, при граници:
от изток – дворно място, от запад – гараж на
Мирчо и Пенка Баневи, от север – склад на
Йордан Маринов Йорданов, от юг – дворно
място, отдолу – изба на Мирчо и Пенка Бане
ви, и отгоре – апартамент на Йордан Маринов
Йорданов; гараж № 1 на площ 22,60 кв. м, при
граници: от изток – складово помещение на
Мирчо и Пенка Баневи, от запад – ул. Пряспа,
от север – гараж на Йордан Маринов Йорданов,
отдолу – котелно помещение, отгоре – апарта
мент на Йордан Маринов Йорданов, с процент на
участие на жилището спрямо общата стойност
на блока и ОПС – 7,49 % и процент на участие
на гаража спрямо общата стойност на блока и
ОПС – 1,49 %, а по схема № 8855 от 1.IV.2010 г.
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
73198.506.203.1.5 в Троян, община Троян, област
Ловеч, по кадастралната карта, одобрена със Запо
вед № РД-18-11 от 20.IV.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота Троян, ул.
Пряспа 50, вх. А, ет. 4, ап. 5, самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 73198.506.203,
предназначение на имота: апартамент, жилище,
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж няма, под обекта: 73198.506.203.1.3,
над обекта: 73198.506.203.1.25, и по схема № 8854
от 1.IV.2010 г. на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 73198.506.203.1.22 в Троян, община
Троян, област Ловеч, по кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-11 от 20.IV.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес
на имота Троян, ул. Пряспа 50, вх. А, ет. 4, ап. 5,
самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
73198.506.203, предназначение на имота: гараж,
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж 73198.506.203.1.24, под обекта: няма,
над обекта: 73198.506.203.1.1, придобит с нотариа
лен акт № 125, том I, рег. № 866, дело № 89/2005
от 15.II.2005 г. Пазарната оценка на имота към
момента е 69 700 лв. Недвижим имот – двуетажна
жилищна сграда с РЗП 480,21 кв. м, изпълнена
съгласно одобрен архитектурен проект № 99 от
29.Х.2003 г. и издадено Разрешение на строеж
№ 130 от 29.Х.2003 г., намиращ се в УПИ V-695,
кв. 12 по плана на с. Дебнево, община Троян,
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при граници на парцела: от две страни – улица,
наследници на Бочо Бочев и Стойчо Николов
Бакрев, собственост на Пенка Стоянова Банева,
ведно с всички подобрения в имота. Вещната
стойност (строителната стойност) на имота към
2007 г. е 268 170 лв. Недвижим имот – 150/1078
кв. м в ид.ч. от УПИ с № V-695, целият с площ 1078
кв. м в с. Дебнево, община Троян, област Ловеч,
кв. 12 по плана на селото, одобрен кадастрален и
регулационен план със Заповед № 669 от 1976 г.,
ЧИРП със Заповед № 469 от 10.VII.2000 г., ПРЗ
със Заповед № 146 от 19.III.2002 г., при граници
и съседи: от две страни улици, УПИ IV-696 и
УПИ VI-694, придобит с нотариален акт № 186,
том II, рег. № 2462, д. № 337/2007 от 29.V.2007 г.
Пазарната оценка на имота към момента е
2300 лв. Лек автомобил, марка „Мерцедес С180“, с
рег. № ОВ 8888 АР, рама № WDВ2020181А134961,
двиг. № 11192012030248. Пазарната оценка на
автомобила към 16.III.2007 г. е на стойност
6376 лв. Лек автомобил, марка „Мазда 121“, с
рег. № ОВ 3939 АН, рама № JMZDB12D200145715,
двиг. № В3695747. Пазарната оценка на автомо
била към 16.III.2007 г. е на стойност 1773 лв.
От Мирчо Стефанов Банев и Пенка Стоянова
Банева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД: Сумата в размер 28 500 лв.,
представляваща пазарна стойност на отчуждения
недвижим имот с нотариален акт № 174, том I,
рег. № 1160, д. № 151/2007 от 20.III.2007 г. Сума
та в размер 14 200 лв., представляваща пазарна
стойност на отчужденото таванско помещение
с нотариален акт № 041, том VII, рег. № 8657, д.
№ 1110/2008 от 2.XII.2008 г. В случай че съдът
не уважи иска по чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД,
предявен по пазарната стойност на отчуждено
то недвижимо имущество, то под условията на
евентуалност да бъде предявен иск с цена, изчис
лена въз основа на стойността, обективирана в
нотариалните актове за покупко-продажба, както
следва: Сумата в размер 500 лв., представляваща
нотариална стойност на отчуждения недвижим
имот с нотариален акт № 174, том I, рег. № 1160,
д. № 151/2007 от 20.III.2007 г. Сумата в размер
1800 лв., представляваща нотариална стойност на
отчужденото таванско помещение с нотариален
акт № 041, том VII, рег. № 8657, д. № 1110/2008
от 2.XII.2008 г.
4765
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава по търг. дело № 284/2010 кре
диторите на „Верос констръкшън“ – ЕООД, в
открито производство по несъстоятелност, да се
явят на 16.VІ.2010 г. в 14,30 ч. в Съдебната палата,
зала № 5, за разглеждане на искане за отмяна
на решение на първо събрание на кредиторите,
проведено на 5.V.2010 г.
4829
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1417 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 702/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Визия“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Чан 5, бл. 7, вх. В, ап. 30, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, вкл. търговско
представителство, посредничество, рекламна,
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строителна, инженерингова и маркетингова дей
ност, разнообразни услуги в сферата на туризма,
счетоводни услуги, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Радка Паунова Беширова, която го управлява и
представлява.
743
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1416 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 700/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Чанчо
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Смолян, ул. Дичо Петров 26, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и в
чужбина, спедиторска дейност, внос, износ, ре
експорт, вътрешно- и външнотърговска дейност
и всякакви производствени и стопански дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Невена Георгиева Славова,
която го управлява и представлява.
744
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1428
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 77/2005 вписа промени
за „В и П инвест“ – ООД, Смолян: освобождава
Павел Вихров Родопски като управител на дру
жеството със заличаване на представителните му
права; избира Теменужка Стойчева Родопска за
управител на дружеството, която го управлява
и представлява.
745
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1430
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 382/99 вписа промени
за „Консултантска къща Профин“ – ООД, Смо
лян: прекратява участието като съдружници на
„Томов“ – ЕООД, Смолян, и на Лидия Фили
пова Карамитева; вписва промяна на фирмата
от „Консултантска къща Профин“ – ООД, на
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Консултантска къща Профин“ – ЕООД, с едно
личен собственик на капитала „Профит“ – ООД,
Смолян (рег. по ф.д. № 826/97); вписва промяна
в предмета на дейност: независим финансов
одит на финансовите отчети на предприятия,
консултантска и финансово-счетоводна дейност,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети – годишни, междинни и
др., според договореността със съответния кли
ент, участие в одиторски екипи, както и други
дейности, незабранени със закон; дружеството се
управлява и представлява от управителя Лидия
Филипова Карамитева.
746
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение
№ 1426 от 4.ХII.2007 г. в регистъра за еднолични
търговци продажба на предприятие с фирма ЕТ
„Спартак Богданов“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на ЕТ „Спар
так Богданов – Емилия Сальохлева“, с. Триград.
747
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1432 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 723/2007 вписа
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в регистъра за търговски дружества дружество
с ог раничена отговорност „Мараг у“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Смолян,
КЦ-4, вх. В, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
търговия с всички видове разрешени със закон
стоки, суровини, материали и свързаните с това
разкриване на складове и магазини, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, туроператорска
и туристическа дейност, всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Димитрова Ангелова, Радослав Василев Костов
и Мартин Ламбринов Гулев и се управлява и
представлява от управителя Мария Димитрова
Ангелова.
748
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1431 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 680/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Въча 77“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Девин, ул. Освобождение 58,
вх. Г, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупкопродажба на имоти, строителство и инженеринг
в строителството, производство на строителни
материали и строителни разтвори, добив и пре
работка на инертни материали, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба, туризъм, хоте
лиерство, ресторантьорство, транспортна дейност,
внос-износ, комисионни, спедиционни, финансови
и превозни сделки, лизинг, селскостопанска про
дукция, услуги, всички други дейности, сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Анастасия
Тодорова Бадева и Славчо Манолов Славчев
и се управлява и представлява от управителя
Анастасия Тодорова Бадева.
749
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1429
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 419/2006 вписа промени
за „Амбулатория за първична извънболнична сто
матологична помощ – групова практика – Онли
дент“ – ООД, Смолян: вписва промяна на фирмата
от „Амбулатория за първична извънболнична сто
матологична помощ – групова практика – Онли
дент“ – ООД, на „Амбулатория за първична из
вънболнична помощ по дентална медицина – гру
пова практика – Онли дент“ – ООД; вписва
промяна в предмета на дейност: обща дентална
медицина – консултации, диагностика, лечение,
терапевтични и ортопедични дентални услуги,
издаване на документи, свързани с дейността,
всички търговски сделки и други дейности за
нуждите на денталната практика и за обслужване
на пациенти и амбулатория.
750
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1334 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 617/99 допуска
прилагането на представения годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Виастрой“ – АД, проверен
от дипломиран експерт-счетоводител и приет от
общото събрание на акционерите на 14.IХ.2007 г.
751
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.XI.2007 г.
по ф.д. № 18376/93 вписва промени за „Дага по
лис“ – АД: вписва промяна на седалището и адреса
на управление – София, район „Овча купел“, бул.
Никола Петков 45А; вписва промяна на вида акции
на дружеството, както следва: дружеството е с
капитал 54 000 лв., разпределен в 4500 акции на
приносител с право на глас, с номинална стойност
12 лв.; заличава като член на управителния съвет
Иван Иличов Александров; вписва като член на
управителния съвет Румен Петков Радев; вписва
решението на общото събрание на акционерите
от 28.IX.2007 г. за промени в устава.
1858
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 5106/94 вписва промени за
„Комфорт – 999“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
500 дружествени дяла, представляващи целия дру
жествен капитал на „Комфрот – 999“ – ЕООД, от
Николай Стоянов Терзиев на Мариана Стефанова
Терзиева; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Николай Стоянов Терзиев;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Мариана Стефанова Терзиева; вписва
нов учредителен акт; дружеството се управлява
и представлява от управителя Мариана Стефа
нова Терзиева.
1859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с ре
шение от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 6432/96 вписва
промени за „БТВ“ – ООД: деноминира капитала
на дружеството от 5 100 000 лв. на 5100 лв., в т. ч.
и размера на дяловете; вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Любомир Илчев Илиев на
Румен Илчев Илиев; вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Любомир Илчев Илиев на
Боян Величков Цанков; заличава като съдружник
и управител Любомир Илчев Илиев; вписва нов
дружествен договор.
1860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 19418/95 вписва прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Йордан Златанов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Златанов – 95“ – ООД (рег. по
ф.д. № 16763/2007).
1861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 6575/96
вписва прекратяване на „Макро дигенс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, ул. Хан Крум 12, и го обявява в
ликвидация; вписва като ликвидатор Красимир
Тотев Саралиев и определя срок за ликвидацията
6 месеца.
1862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ
с решение от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 14736/97
вписва промени за „Сайънт“ – ЕООД: заличава
като управители Стийвън Грег Кайл и Вероника
Стоянова Лазарова; вписва като управител Гинка
Христова Сукорова-Костова, която го управлява
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и представлява; вписва нов учредителен акт на
дружеството; вписва промяна на седалището и
адреса на управление от София, район „Обори
ще“, ул. Чамкория 9, във Варна, п.к. 9000, ул.
София 5, ет. 3.
1863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 14059/97 вписва промени за „Булбро
кърс“ – АД: вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено
на 1.XI.2007 г.; вписва промяна в представител
ството: дружеството ще се представлява заедно
и поотделно от всеки от следните четирима
членове на съвета на директорите Иво Георгиев
Прокопиев – изпълнителен директор, Иван Ден
чев Ненков – изпълнителен директор, Радослав
Георгиев Рачев – прокурист, и Иво Радостинов
Стойков – прокурист.
1864
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 8653/98 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Дигтех“ – АД.
1865
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 6152/99 вписва прехвърляне на предпри
ятието на ЕТ „Декарт – 99 – Йордан Михайлов“
като съвкупност от права, задължения и факти
чески отношения на „Декарт – 99“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 17053/2007).
1866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 12804/2000 вписва промени
за „Бест – 7 – Финанс“ – ООД: заличава като
съдружник Лилия Петрова Донкова; вписва като
съдружник Мария Петрова Каменова; вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от Лилия
Петрова Донкова на Мария Петрова Каменова;
вписва актуализиран дружествен договор.
1867
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 2395/2000 вписва промени
за „В.И.П. – сервиз“ – ООД: заличава като съ
дружници Ванчо Николов Димитров и Димитър
Николов Димитров; вписва прехвърляне на 125
дружествени дяла от Димитър Николов Димитров
на Тодор Якимов Крумов; вписва прехвърляне
на 125 дружествени дяла от Ванчо Николов Ди
митров на Крум Янков Крумов.
1868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18390/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Виктория Матеева“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
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едноличен собственик на капитала и управител
Виктория Нинкова Матеева, която го управлява
и представлява.
1869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18512/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Стар гуудс
България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
Хиподрума, ул. Урвич, бл. 129, вх. Б, ет. 8, ап.
54, с предмет на дейност: търговско представи
телство и посредничество, търговия на едро и
дребно със стоки и услуги, всички търговски
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Стар Гуудс“ – ООД, и Зарка Ни
колова Милева и се управлява и представлява
от Зарка Николова Милева и Ивайло Николов
Пейчев заедно и поотделно.
1870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 6323/2006 вписва промени за
„Еврогеокомфорт“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, ул. Малуша 2, вх. Б, ет. 5, ап.
21; вписва промени в учредителния акт.
1871
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 16025/2006 вписва промени
за „Полекс – София“ – ООД: вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Фатих Мустафа на Танер
Орхун; вписва като съдружник Танер Орхун;
вписва нов дружествен договор.
1872
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 12567/2006 вписва промени
за „Да трейд“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Данаил Евгениев Кишкин
на Даниела Стаматова Тодорова; заличава като
съдружник и управител Данаил Евгениев Киш
кин; вписва промяна на наименованието от „Да
трейд“ – ООД, на „Фармастор“ – ЕООД; друже
ството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фарма
стор“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала
е Даниела Стаматова Тодорова; вписва устав на
дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от Даниела Стаматова Тодорова.
1873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 14729/2006 вписва промени
за „Омниланд“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „Греналбо трейдинг“ – ООД,
на „Леонила Инк.“; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Добрин Христов Иванов
на „Леонила Инк.“; заличава като съдружници
„Греналбо трейдинг“ – ООД, Кипър, и Добрин
Христов Иванов; дружеството продължава дей
ността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Омниланд“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е „Леонила Инк.“, Бри
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тански Виржински острови; вписва увеличение
на капитала на дружеството от 6 615 700 лв. на
8 870 700 лв.; вписва нов учредителен акт.
1874
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 11490/2006 вписва про
мени за „Коузи“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Антоанета Маринова
Станимирова на Любомир Цветанов Пейчев;
заличава като съдружник и управител Антоанета
Маринова Станимирова; вписва като управител
Любомир Цветанов Пейчев; дружеството про
дължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Коузи“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Любомир
Цветанов Пейчев, който го управлява и предста
влява; вписва учредителен акт.
1875
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 3294/2006 вписва промени
за „Биодимекс“ – ООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Кричим, бл. 35,
вх. В, ет. 5, ап. 60.
1876
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4452/2006 вписва прехвърляне на пред
приятието на ЕТ „Джи Ен Ес – Ганчо Ганчев“
като съвкупност от права, задължения и фак
тически отношения от Ганчо Николаев Ганчев
на Николета Стоянова Накова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Джи Ен Ес – Ни
колета Накова“.
1877
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18161/2007 вписва в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Биенели парт
нърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Княжевска, бл. 47,
вх. А, ап. 15, с предмет на дейност: търговска,
производствена и консултантска дейност, внос на
стоки, рекламна, туроператорска, туристическа,
агентска и транспортна дейност, представител
ство на български и чуждестранни физически и
юридически лица, ресторантьорство, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Елена Стефанова Петачка и
Биляна Александрова Петрова и се управлява и
представлява от Биляна Александрова Петрова.
1878
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17811/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Джи.
Ем. конструкт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Софроний Врачански 16, ет. 2, ап. 3, с предмет
на дейност: жилищно, пътно и канализационно
строителство, строителство на училища, спортни
игрища, стадиони и др., управление, търговия,
покупко-продажба на движими вещи и недвижими
имоти, всякаква дейност, свързана с горските пло
щи, в т. ч. изсичане на гори, изграждане на горски
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пътища, защитени от огън, всяка дейност, свързана
със земеделие, строителство на сгради, морски
съоръжения, пътна и железопътна инфраструк
тура, търговия на едро и дребно, всякаква друга
незабранена от законодателството на Република
България дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Дино Мазала, който го
управлява и представлява.
1879
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17285/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Здраве и щастие“ – ЕООД, със седалище и ад
рес на управление София, район „Нови Искър“,
ул. Искърско дефиле 291, с предмет на дейност:
книгоиздаване, предпечатна подготовка, печат
и разпространение на книги и печатни издания,
преводи, извънучилищна подготовка, музикални,
изобразителни и литературни школи, консул
тантска дейност в областта на книгоиздаването,
дистрибуция, педагогика и туризъм, туристически
услуги и консултации, производство, търговия и
дистрибуция на промишлени, битови и хранителни
стоки, търговско посредничество и представи
телство, всички позволени от закона търговски
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала и управител Лиляна Стоянова Куманова,
която го управлява и представлява.
1880
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17783/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Медикалаб“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 1,
бл. 7, ап. 14, с предмет на дейност: производство
и търговия с електронни изделия и компоненти,
сервиз и поддръжка на компютърна, медицинска и
друга техника, внос, износ и реекспорт, търговско
посредничество, представителство и агентство,
консултантска дейност и маркетингови проучва
ния и анализи, всякаква друга дейност, незабране
на от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Борислав Генчев Бакалов,
който го управлява и представлява.
1881
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 11976/2004 вписва промени
за „Безжични бизнес решения“ – ООД: вписва
прехвърляне на 250 дружествени дяла от Гълъбина
Алексиева Костадинова на Ангел Ванев Минев;
заличава като съдружник Гълъбина Алексиева
Костадинова; вписва като съдружник Ангел Ванев
Минев; вписва нов дружествен договор.
1882
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 10820/2006 вписва промени
за „Алекс – БГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Христо Михайлов
Делчев на Златина Христова Гигова; заличава
като едноличен собственик на капитала и уп
равител Христо Михайлов Делчев; вписва като
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едноличен собственик на капитала и управител
Златина Христова Гигова, която управлява и
представлява дружеството.
1883
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17901/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Хлобел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Г. С.
Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, стро
ителство, производство и търговия на стоки и
услуги в страната и в чужбина, програмни услуги,
рекламна, преводаческа, издателска, консултант
ска, транспортна и спедиторска дейност, ресторан
тьорство, хотелиерство, туроператорска дейност,
вътрешен и международен туруизъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им, търговско представителство
и посредничество, лизинг, всякаква дейност,
за която се изисква лиценз, разрешително или
регистрация, ще се извършва след надлежното
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Емма Мери Босток,
която управлява и представлява дружеството.
1884
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18623/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Скипер консултинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Родопски извор 40, вх. В, ет. 1, ап. 22,
с предмет на дейност: консултантски услуги.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Милен Любенов Машкин, който го
управлява и представлява.
1885
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 16251/2007 вписва промени
за „Пандерма“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Мая Георгиева Тачева
на Вилия Крумова Деспотова-Каменова; вписва
като съдружник Вилия Крумова Деспотова-Ка
менова; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Пан
дерма“ – ООД.
1886
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18278/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Интер транс 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възражда
не“, ж.к. Сердика, бл. 21, ет. 8, ап. 29, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дей
ност, консултантска, посредническа, комисион
на, агентска, информационна, маркетингова,
производствена, инженерингова, туристическа,
ресторантьорска, хотелиерска и ст роителна
дейност, вътрешен и международен транспорт,
извършване на рекламна дейност и маркетинг на
стоки, услуги и технологии, представителство на
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чуждестранни фирми в страната и на български
фирми в чужбина, консигнационна, складова и
лизингова дейност, всякакъв друг вид дейност в
страната и в чужбина, незабранена от законите.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Людмил Людмилов Джерманов, който
го управлява и представлява.
1887
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18917/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„МР.Алексиев“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж.к.
Обеля 2, бл. 251, вх. В, ет. 6, ап. 63, с предмет
на дейност: транспорт, строителство, търговски
сделки, вътрешно- и външноикономическа дей
ност, производство на стоки с цел продажба,
търговско представителство, посредничество и
агентство, предоставяне на други услуги и всички
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала и управител Филип
Александров Алексиев, който го управлява и
представлява.
1888
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18480/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Мику
лус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Райко Жинзифов
15, бл. 10, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност:
производство и търговия с изолационни матери
али и пластмасови изделия за промишлеността
и за бита, други търговски сделки, вътрешно- и
външноикономическа дейност, производство на
стоки с цел продажба, търговско представител
ство, посредничество и агентство, предоставяне
на други услуги и всички дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Щефан Ротенпилер, който
го управлява и представлява.
1889
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 18637/2007 вписа в тър
говския регистър акционерно дружество „Овер
лес“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий
29, ет. 4, с предмет на дейност: дърводобив и
дървопреработване, търговия на едро и дребно с
дървен материал и изделия от дървесина, услуги
в областта на дървопреработването, арендуване
на недвижими имоти и движими вещи за земе
делско и промишлено производство, изграждане и
експлоатация на бази за селски, здравен, спортен
международен туризъм и екотуризъм, изграждане
и експлоатация на водноелектрически централи,
производство на електроенергия от ВЕЦ с обща
инсталирана електрическа мощност до 5 MW,
строителство и строително предприемачество,
проектиране, поддръжка и обзавеждане на сгради
и съоръжения, търговия с недвижими имоти, про
изводство, преработка, изкупуване и търговия на
едро и дребно със селскостопанска и промишлена
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продукция, хранителни стоки и стоки за бита, кон
сигнационни, комисионни, спедиционни, превозни
и складови сделки, туристически, хотелиерски,
ресторантьорски, информационни, рекламни,
консултантски, строителни и автосервизни услуги,
външнотърговска дейност, търговско представи
телство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга стопанска дейност, неза
бранена със закон, като за дейностите, поставени
под разрешителен режим, за които е необходимо
предварително издаване на разрешение (лиценз)
от съответен държавен или общински орган, ще
бъдат извършвани след набавянето на тези не
обходими разрешения (лицензии). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., раз
пределен в 1000 обикновени поименни налични
акции с право на глас с номинална стойност
50 лв. всяка една, със съвет на директорите в
състав: Надя Венциславова Костова – изпъл
нителен директор, Петя Димитрова Цветкова и
Йордан Димитров Костадинов – председател, и
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Надя Венциславова Костова.
1890
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17899/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Ансел овърсийс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Геор
ги Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, производство и търговия със сто
ки и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, кон
султантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, търговско предста
вителство и посредничество, лизинг, всякаква
дейност, за която се изисква лиценз, разрешително
или регистрация, ще се извършва след получа
ване на съответния лиценз, разрешително или
регистрация. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Джеймс Кристофър Ансел, който го
управлява и представлява.
1891
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18584/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Кокобукс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, местност
Витоша – ВЕЦ – Симеоново, ул. Проф. Христо
Вакарелски 11А, ет. 5, ап. 4АТ, с предмет на дей
ност: издателска и печатарска дейност, покупкопродажба на стари книги, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Калоян Асенов Петров,
който го управлява и представлява.
1892
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18254/2007 вписа в търговския регистър друже
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ство с ограничена отговорност „Специализирана
болница за активно хирургично лечение – Меди
ва“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 1, бл. 31,
вх. А, ет. 7, ап. 18, с предмет на дейност: специ
ализирана болнична помощ, в т. ч. диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации и профилактика, пластична, рекон
структивна и естетична хирургия, регенеративна
медицина, лицево-челюстна хирургия, дерма
тология и дерматологична козметика, лазерна
хирургия и манипулации, урология, гинекология,
ендокринна, операции в областта на уши-носгърло, съдова хирургия и всякаква хирургична
дейност, амбулаторна и болнична, инвазивни
изследвания в гастроентерологията, вкл. опера
тивна ендоскопия, предписване и извършване
на лабораторни и други изследвания в областта
на клиничната фармакология, други медицин
ски дейности и манипулации под контрола на
практикуващи лекари, вкл. всякакви разрешени
със Закона за лечебните заведения мероприятия
в областта на болничната помощ; дружеството
осъществява дейността си след получаване на
необходимото за това разрешение от компетент
ните органи съгласно законодателството. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Чавдар Костов Станков и Ива
Петрова Станкова и се управлява и представля
ва от Николета Николаева Бояджиева-Бенчева
и прокуриста Марияна Калинова Игнатовска
заедно и поотделно.
1893
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 18414/2007 вписа в търговския ре
гистър акционерно дружество „МДМЛ“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 601, вх. 2,
ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел продажба, продажба на стоки от собстве
но производство, изграждане и поддръжка на
електронни комуникационни системи и мрежи,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 акции на прино
сител с номинална стойност 100 лв. всяка една,
със съвет на директорите в състав: Ана Любчева
Христова-Колева – председател, Йордан Петров
Петракиев – зам.-председател и изпълнителен
директор, Румяна Иванова Спасова, и се пред
ставлява от изпълнителния директор Йордан
Петров Петракиев.
1894
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 660/2004 вписва промени
за „Мастерфин“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Елица Николаева
Петрова на Михаил Кирилов Петров; заличава
като едноличен собственик и управител Елица
Николаева Петрова; вписва като едноличен
собственик Михаил Кирилов Петров; премества
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ж.к. Лозенец, ул. Борова гора 30, ет. 1; залича
ва като управител Елица Николаева Петрова;
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дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Михаил Кирилов Петров; вписва нов
учредителен акт.
1895
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 7622/2005 вписва промени
за „Амбулатория за групова практика за първична
стоматологична помощ – Мегадент“ – ООД: впис
ва прехвърляне на 1 дружествен дял от Катина
Катеринова Лютова на Атанас Младенов Кап
съзов; вписва като съдружник Атанас Младенов
Капсъзов; променя наименованието на „Амбула
тория за групова практика за първична дентална
помощ – Мегадент“ – ООД; вписва промяна в
предмета на дейност: упражняване на групова
извънболнична дентална практика в амбулатория
за първична дентална помощ, изразяваща се в
диагностика, лечение, физиотерапия и наблюдение
на дентално болни, консултации, профилактика,
предписване на лабораторни и други изследвания,
дентални дейности и манипулации, предписване
на домашни грижи и лекарства за дентално болни,
дейности по здравна промоция и профилактика,
вкл. профилактични прегледи, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ,
издаване на документи, свързани с тази дейност.
1896
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 8581/2005 вписва проме
ни за „Деге“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Красно
село“, ж.к. Белите брези, бл. 62 – 65, вх. 3, ап. 171;
вписва като управител Десислав Димчев Динков;
дружеството ще се управлява и представлява
от Георги Николов Попов и Десислав Димчев
Динков заедно и поотделно.
1897
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 11366/2006 вписва промени
за „Билдинг солушън“ – ООД: вписва прехвърля
не на 2 дружествени дяла от Зорница Благоева
Кръстева на Франкини Карло и 2 дружествени
дяла от Зорница Благоева Кръстева на Грациано
Фабрицио Кровети; заличава като съдружник Зор
ница Благоева Кръстева; вписва като съдружници
Франкини Карло и Грациано Фабрицио Кровети;
вписва нов дружествен договор.
1898
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18719/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Мока“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, бул. Симеоновско шосе, бл. 1, вх. Г,
ет. 6, ап. 91, с предмет на дейност: производство
и покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, стоков контрол, издателска дейност и
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотър
говска дейност, експлоатация и отдаване под наем
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на недвижими имоти, инженерингова дейност,
консултации, технически контрол, туристическа
дейност, аналитична дейност, преводи, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Милка Иванова Кушева, която го управлява и
представлява.
1899
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18790/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Свежина“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Оре
хова гора 6, с предмет на дейност: козметични и
фризьорски услуги, маникюр, педикюр, външнои вътрешнотърговска дейност, посредничество,
търговско представителство, както и всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Снежанка Методиева Шиварова, която го упра
влява и представлява.
1900
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18877/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „К
М С партнерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ул. Несебър 15, с предмет на дейност: търговска
дейност, производство и търговия с хранителни
и нехранителни стоки, търговско представител
ство и комисионерство, предоставяне на услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Кирил Стефанов Симеонов, който го
управлява и представлява.
1901
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18906/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„СВД инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Цветна градина 33, с предмет на дейност:
посредничество и представителство при сделки
с недвижими имоти, управление на недвижими
имоти, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, проучване,
проектиране, строителство и експлоатация на
хотели, туристически и търговски обекти, вся
каква дейност, свързана с туристическия бизнес,
хотелиерство и ресторантьорство, производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви
стоки и услуги, представителство, посредничест
во и агентство на местни и чуждестранни лица,
участие в други дружества, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Сергей Владимирович
Девятйх, който го управлява и представлява.
1902
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 8641/99 вписва промени за

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

„Интерхотел грандхотел София казино“ – ООД:
вписва прехвърляне на 2500 дружествени дяла
от „Блу Данюб“ – ЕООД, на „Вабо – 1“ – ЕООД,
1675 дружествени дяла от „Блу Данюб“ – ЕООД,
на „Александър и А лександър“ – ЕООД, 825
дружествени дяла от „Блу Данюб“ – ЕООД, на
„АСМ 99“ – ЕООД; заличава като съдружник
„Блу Данюб“ – ЕООД; вписва промени в дру
жествения договор.
1903
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 4355/2001 вписва промени
за „Метал – М – София“ – ООД: вписва увелеи
чение на капитала от 5000 лв. на 1 000 000 лв.;
вписва промени в дружествения договор.
1905
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 3638/2002 вписва промени
за „Болиади“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 24
дружествени дяла от Банко Василев Банков на
Валерий Банков Банков и 24 дружествени дяла от
Банко Василев Банков на Васил Банков Банков;
вписва като съдружници Валерий Банков Банков
и Васил Банков Банков; вписва като управители
Валерий Банков Банков и Васил Банков Банков;
дружеството продължава дейността си като „Бо
лиади“ – ООД; дружеството ще се управлява и
представлява от Банко Василев Банков, Валерий
Банков Банков и Васил Банков Банков заедно
и поотделно.
1905
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 9829/2004 вписва промени за „Колпойнт
ню Юръп“ – АД: вписва увеличение на капита
ла на дружеството от 50 000 лв. на 189 000 лв.
чрез издаване на нови 1390 поименни акции с
номинална стойност 100 лв. всяка една; вписва
промени в устава, приети на общото събрание
на акционерите на 3.IX.2007 г.
1906
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 5.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9829/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Колпойнт ню Юръп“ – АД.
1907
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18592/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „МСМ груп
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, кв. Горубляне, ул. Хан
Аспарух 10, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, вътрешен и
международен превоз – със собствен или нает
транспорт, внос, износ, реекспорт, производство и
търговия с промишлени, селскостопански и хра
нителни стоки, складови сделки, посредничество
и представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чуж
бина, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия
и всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 6000 лв., със съдружници Антон Евло
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гиев Станоев, Петър Тодоров Михайлов и Евелин
Емов Михайлов и се управлява и представлява
от Антон Евлогиев Станоев.
1908
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18911/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Валгер
ПВ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, бул. Рожен 28, с предмет
на дейност: търговия с промишлени, земеделски и
потребителски стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, вкл. разкриване на магази
ни и специализирани търговски обекти, внос и
продажба на строителна техника и автомобили,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, турис
тическа, рекламна, сервизна дейност и предос
тавяне на услуги, фризьорски услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионна
дейност, както и всякаква друга дейност, незаб
ранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валери
Стойчев Кунгалов и Пламен Георгиев Гергов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
1909
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18893/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Мантован груп Ко“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Трапезица 4, вх. 4, ет. 1, с предмет на дейност:
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламна и маркетингова
дейност, преводачески и консултантски услуги,
външно- и вътрешнотърговска дейност в страната
и в чужбина, търговия на едро и дребно със стоки
и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, както и всякаква друга дейност и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Джанкарло Мантован,
който го упроавлява и представлява.
1910
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 6371/99 вписва промени за
„Ейвън козметикс България“ – ЕООД: заличава
като управител Христо Емилов Манов; вписва
като управител Владимир Чавдаров Борачев;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Борис Георгиевич Шестопалов и
Владимир Чавдаров Борачев заедно и поотделно.
1911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18938/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – А 17“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т. ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импортна и експортна дейност, рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от управителя Джоузеф Даниел
О’Лиъри.
1912
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18921/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Стършел и
половина“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Средец“, пл. Славейков
4, с предмет на дейност: издаване на вестник,
издателска и рекламна дейност (без кино и пе
чат) в областта на хумора, сатирата и другите
области на литературата, изкуствата и науката,
създаване и търговия с художествени изделия и
сувенири (без благородни метали, скъпоценни
камъни и паметници на културата). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5040 лв., със
съдружници Йордан Софрониев Попов, Сергей
Трайков Митов, Михаил Георгиев Мишев, Румен
Любомиров Белчев, Кръстьо Иванов Кръстев,
Ивайло Василев Нинов и Младен Вълков Гочев
и се управлява и представлява от Румен Любо
миров Белчев.
1913
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19214/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Старс
ресторантс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Ангел
Кънчев 31, с предмет на дейност: ресторантьор
ство и хотелиерство, вътрешна и външна тър
говия, посреднически и комисионерски услуги,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица, както
и всякаква друга дейност и/или услуги, незаб
ранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нико
лай Илиев Стефанов, Христо Христов Сираков
и Уелдън Лесли Гейдж, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
1914
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 14371/2006 вписва промени за „Франчайз
системс България“ – ООД: вписва като управител
Гагулиасне Пинтйе Мария; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Адам
Андраш Хорват, Ищван Бечаг, Нандор Заграб и
Гагулиасне Пинтйе Мария заедно и поотделно.
1915
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18882/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Студио Ливело“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Лунна папрат 3А, с
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предмет на дейност: производство на стоки или
други вещи с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, транспорт,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство и посред
ничество, превозна, рекламна, информационна,
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, издателска и печатарска дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Десислава Василева Танева, която го
управлява и представлява.
1916
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19097/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Рината“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Изгрев“, ул. Димитър Гичев,
бл. 43А, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
рекламна дейност, посредническа и консултант
ска дейност при търговия с недвижими имоти,
покупко-продажба на недвижими имоти, вътре
шен и международен туризъм и туроператорска
дейност, търговия със стоки и услуги, интернет
услуги, строително-ремонтна, предприемаческа
и посредническа дейност, производство, изкупу
ване и продажба на селскостопанска продукция,
както и други дейности, търговски по смисъла
на ТЗ и незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала Наиля Гумаровна
Идрисова, която го управлява и представлява.
1917
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18785/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Атейн
дриймс“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Надежда“, ж.к. Лев Толстой
39, ет. 6, ап. 35, с предмет на дейност: разработка
на софтуер, графичен дизайн, информационни
услуги, разработка на рек ламни материали,
предпечатна подготовка, сделки с недвижими
имоти, търговия на едро и дребно, внос и износ,
маркетинг, консултантска, експертна и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Владимир Руменов Михов и Мартин
Борисов Божилов, които го управляват и пред
ставляват заедно и поотделно.
1918
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18870/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Джи
Ен Ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 310, вх. А, ет. 6, ап. 40, с предмет на дейност:
управление на недвижими имоти, търговия на
едро и дребно, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, лизинг, строителна
и проектантска дейност, инженеринг, маркетинг,
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посредничество, комисионерство и представи
телство, външноикономическа дейност, търговия
с недвижими имоти, консултантска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Костов Туечки и се управлява и предста
влява от управителя Николина Христова Туечка
и Юлиян Георгиев Костов заедно и поотделно.
1919
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18963/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„СВС – съпорт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ул. До
броволец 14, с предмет на дейност: продажба,
изграждане и експлоатация на комуникационни
съоръжени я, елект ронни и компют ърни ус
тройства и системи, инженерингова и сервизна
дейност в областта на изчислителната техника,
електрониката и електротехниката, комуникаци
онните и съобщителни системи, представителство,
посредническа и рекламна дейност на български
и чуждестранни фирми в страната и в чужбина,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство
в страната и в чужбина, комисионни услуги, мар
кетинг и търговска дейност, транспортни услуги,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни
и импресарски услуги, внос и износ на стоки,
работа на ишлеме и всякаква друга дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Веселин Борисов Спасов, който го
управлява и представлява.
1920
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18958/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – С 5“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т. ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импортна и експортна дейност, рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.
1921
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18943/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – Б 10“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
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покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движими и недвижими имоти, в т. ч.
и земеделска земя, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, търговско представи
телство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импортна и експортна дейност, рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.
1922
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18933/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роля – А 3“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т. ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импортна и експортна дейност, рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.
1923
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18953/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – С 2“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т. ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импортна и експортна дейност, рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.
1924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17658/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Те Хота Се“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
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Войников 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
придобиване и продажба на недвижими имоти и
право на строеж, строителство на сгради, посред
ничество при покупка и продажба на недвижими
имоти от всякакъв вид, консултации и маркетинг,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, вкл. след получаване на съответните
разрешения и/или одобрения, когато такива се
изискват от закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Карлос Писано, който го управлява
и представлява.
1925
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17990/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Пламин импекс“ – ЕООД, със седалище и ад
рес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 225, вх. Д, ет. 3, ап. 93, с предмет
на дейност: производство и търговия с всякакви
стоки и услуги, търговско представителство и
посредничество, реклама, консултантски услуги,
строителна и транспортна дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дей
ност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пламен Христов Лаков,
който го управлява и представлява.
1926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 9759/97 вписва промени за „Куме
рио България“ – АД: заличава като прокурист
Никола Луи Мишел Треан; дружеството ще се
представлява от изпълнителния директор Георги
Гинков Николов.
1927
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 6281/97 вписва промени
за „Бинго Елит“ – ООД: заличава като управи
тел Иво Велков Иванов; вписва като управител
Владимир Тодоров Мишев; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Владимир
Тодоров Мишев; вписва нов дружествен договор.
1928
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г. по ф.д.
№ 7774/97 вписва промени за „Ринг – СВ“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Ивайло Тончев Стаевски и Живко Дражев Иванов;
вписва като членове на съвета на директорите
Ивайло Петров Гюров и Димитър Марков Стой
чев; вписва съвет на директорите за срок 5 г. в
състав: Ивайло Петров Гюров – изпълнителен
директор, Димитър Марков Стойчев, Латинка
Георгиева Ревалска, Атанас Иванов Голомеев
и Стилиян Ангелов Шишков; вписва промени
в устава; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Ивайло Петров Гюров.
1929
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 10533/99 вписва промени
за „София – газ“ – ООД: вписва прехвърляне на
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170 дружествени дяла от Кирил Гинов Бахчеванов
на Антоний Иванович Кадиев; заличава като
съдружник Кирил Гинов Бахчеванов.
1930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 6254/99 вписва залича
ването на „Блясък медиа“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Яворов, бл. 56, вх. Б, ет. 1.
1931
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 16323/99 вписва промяна за „СК – 13
Хидрострой“ – АД: вписва като прокурист Никола
Александров Шишков.
1932
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 17678/2007 вписа промяна за „България еър
тауър“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Перник, ул. Юрий Гагарин 1,
в София, район „Лозенец“, бул. Арсеналски 11,
ет. 3, ап. 4.
1933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18579/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Акс 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 701, ет. 8, ап. 53, с предмет на дей
ност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
строителство и строително-ремонтна дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристическа и хотелиерска дейност,
битови услуги на населението, консултантски,
експертни, маркетингови проучвания и услуги,
транспортна и сервизна дейност, производство
и търговия с месо и месни произведения, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валери Младенов Савов, който го управлява и
представлява.
1934
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18293/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Кей Джи Фарма
Рисърч“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Лозенец“, ул. Цветна градина
15, ет. 2, ап. 1, с предмет на дейност: разработка
на нови лекарствени продукти, хранителни до
бавки, козметични продукти, консултантски ус
луги, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон или друг нормативен акт,
като за дейности на лицензионен и разрешителен
режим – след получаването на предварително
съответно разрешение. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Крум Стефанов Кафеджийски и Георги Борисов
Драганов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
1935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18106/2007 вписа в търговския регистър ед
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Фиск консултинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ж.к. Стрелбище, ул. Енос 17, ет. 5, ап. 21, с пред
мет на дейност: организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството, счетоводно
обслужване – съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети, данъчни консултации
и икономически анализи на български, смесени
и чуждестранни фирми, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, посреднически сделки
и сделки по представителство на български и
чуждестранни производители на стоки и услуги,
складови сделки, изграждане и експлоатация на
заведения за обществено хранене и хотелиерство.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Бистра Стоилова Попова, която го управлява и
представлява.
1936
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17932/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Венан – 97“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда 2, бл. 249, вх. Б, ет. 5, ап. 36, с предмет
на дейност: производство на захарни изделия,
храни, хранителни добавки, селскостопански
продукти, вътрешна и външна търговия, търгов
ско представителство и посредничество, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство и други дей
ности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Стоянов Петров,
който го управлява и представлява.
1937
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18334/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Фръцлата“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски
Г, бл. 29, вх. Г, ет. 1, ап. 92, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, рекламна дейност,
шивашко производство и пласмент за бита,
вътрешна и външна търговия, посреднически
и комисионерски услуги, търговско представи
телство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Гергана Лазарова Брезина, която го
управлява и представлява.
1938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 1626/2007 вписва промени
за „Би Джи пропъртис мениджмънт“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 4097 дружествени дяла
от „Прософт“ – АД, на Юлиян Стефанов Генов,
3353 дружествени дяла от „Прософт“ – АД, на
Атанас Стефанов Генов; заличава като едноличен
собственик на капитала „Прософт“ – АД (рег.
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по ф.д. № 586/90 по описа на СГС); дружеството
продължава дейността си като „Би Джи пропъртис
мениджмънт“ – ООД; вписва като съдружници
Юлиян Стефанов Генов и Атанас Стефанов Генов;
вписва като управител Атанас Стефанов Генов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Юлиян Стефанов Генов и Атанас
Стефанов Генов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
1939
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф.д. № 19070/2007 вписа в търговския регис
тър акционерно дружество „Беладжио Бълга
рия“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Неофит Рилски 46,
с предмет на дейност: инвестиране, управление,
изграждане и стопанисване на търговски и офис
центрове, както и всякаква друга дейност, подпо
магаща посочените и в интерес на дружеството,
незабранена със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 100
налични поименни акции с номинална стойност
500 лв. всяка една, със съвет на директорите с
3-годишен мандат в състав: Пламен Младенов
Мирянов – председател, Весела Иванова Миря
нова и „Артекс Инженеринг“ – АД (рег. по ф.д.
№ 13039/96 по описа на СГС), представлявано
от Пламен Младенов Мирянов. Дружеството се
представлява от председателя на съвета на ди
ректорите Пламен Младенов Мирянов.
1940
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 10012/2007 вписа промяна за „Полифол
96“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Асеновград, област Пловдив, ул.
Атанас Свещаров 15, в София, район „Триадица“,
бул. Патриарх Евтимий 48А, ет. 4.
1941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18415/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Лаго Ди Верде“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Гоце Делчев 113, ет. 1, ап. 1, с предмет на дей
ност: продажба и покупка на недвижими имо
ти, машини, съоръжения, технологични линии,
промишлено и търговско оборудване и лизинг
на същите, реклама, маркетинг, търговия на
едро и дребно, експорт, импорт, посредничество,
комисионерство, представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, разработка и търговия
с програмни продукти, транспортна и спедитор
ска дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
както и всякаква друга дейност в страната и в
чужбина, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно
личен собственик на капитала Роберт Христов
Богданов, който го управлява и представлява.
1942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18129/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Д ж и.
ел.системс“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Триадица“, ж.к. Ма
настирски ливади, бл. 3, ет. 6, ап. 16, с предмет
на дейност: търговия със стоки и услуги в стра
ната и в чужбина, сделки с движими вещи и/
или недвижими имоти, отдаване под наем на
автомобили и/или техника, посредничество и
агентство с български и чуждестранни физи
чески и юридически лица, транспортни услуги,
импресарска и мениджърска дейност, организа
ция на развлекателни и атракционни дейности,
таксиметрова дейност, счетоводна дейност, кон
султантски услуги, издателска дейност, реклама
и маркетинг и всякаква дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Апос
толов Вълков и Лидия Димитрова Вълкова и се
управлява и представлява от Невена Иванова
Димитрова.
1943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18546/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Риъл ис
тейт енд файненшъл мениджмънт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Московска 23, ет. 4, ап. 12, с
предмет на дейност: управление и отдаване под
наем на недвижими имоти, покупко-продажба и
други сделки с недвижими имоти, консултантска
дейност, посредничество, вкл. при сделки с недви
жими имоти, вътрешно и външно обзавеждане,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, вътрешен и международен
транспорт, реклама, спедиторски и други услуги,
търговия на едро и дребно и внос и износ на
всякакви стоки, позволени със закон, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 6000 лв., със съдружници Богомил Славчев
Николов, Лъчезар Савов Захариев, Мирослав
Русланов Русков и Стоян Атанасов Радулов и се
управлява и представлява от Богомил Славчев
Николов.
1944
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18443/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Бриск – България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин 9, бл. 956, партер, с предмет на дейност:
покупка и продажба на недвижими имоти, вся
какви сделки с недвижими имоти, строителство,
вътрешна и външна търговия и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Николай
Иванов Маринов и се управлява и представлява
от управителя Николай Иванов Маринов и Иван
Николов Маринов заедно и поотделно.
1945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18438/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Соколец
дивелъпмънтс“ – ООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Средец“, ул. Юрий
Венелин 1, с предмет на дейност: търговия с не
движими имоти, туристически услуги и всякаква
друга дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джоан Мария Бъкнел
и Стивън Пол Хейууд, който го управлява и
представлява.
1946
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17022/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Семапа България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Витоша 63, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
консултантски услуги в областта на недвижимите
имоти, покупко-продажба на недвижими имоти,
посредническа и търговска дейност с недвижими
имоти в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно
личен собственик на капитала Винсънт Лефебр,
който го управлява и представлява.
1947
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17494/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Бобо
66“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Кремиковци“, кв. Враждебна, ул.
35 № 3, с предмет на дейност: продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с ед
ноличен собственик на капитала Бойко Асенов
Бачев, който го управлява и представлява.
1948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17672/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Сима 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 36, вх.
2, ет. 8, ап. 31, с предмет на дейност: търговия
със стоки и услуги, търговско посредничество и
представителство, външноикономическа дейност,
хотелиерство, бартерни сделки, фризьорски услуги,
рекламна, издателска, печатарска, туристическа
и туроператорска дейност, складова, транспортна
дейност, строителство – ниско и високо, строи
телно-ремонтна дейност, търговия с недвижими
имоти, производство, изкупуване и продажба на
селскостопанска продукция, интернет програми
ране, графичен дизайн, продажба на компютри
и компютърни компоненти, вътрешна търговия
и всякаква друга дейност, търговска по смисъла
на Търговския закон и незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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50 0 0 лв., със съдру ж ници Симеон Николов
Мешков и Любомир Симеонов Мешков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1949
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18191/2007 вписа в търговския ре
гистър дружество с ограничена отговорност
„Имол – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Редута,
ул. Атанас Узунов 205, вх. В, ап. 61, с предмет
на дейност: електронна търговия, изработване
и проектиране на интернет страници, сайтове,
уебдизайн услуги, разработване на проекти за
електронна търговия, проектиране, изграждане,
внедряване и поддръжка на мрежи, интернет
търговия, вътрешно- и външнотърговски сдел
ки, внос и износ на стоки, рекламна дейност,
управление и участие в проекти на структурни и
донорски програми и фондове, както и всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници А ндрей Едмондов
Стоянов, Антоанета Маринова Жекова, Димитър
Ивов Генов и Асен Владимиров Стоянов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1950
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 18186/2007 вписа в тър
говския регистър акционерно дружество „Агро
инвест енд мениджмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“,
ж.к. Дървеница, бл. 16, вх. Б, ап. 57, с предмет
на дейност: производство и преработка на земе
делска продукция, производство на електро- и
топлоенергия от биомаса и други възобновяеми
енергийни източници (като дейността се осъ
ществява след съответната регистрация и/или
получаване на съответното разрешение), покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски и туристически услуги, строителство,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност
или сделк и, незабранени с нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции
с номинална стойност 100 лв. всяка една, със
съвет на директорите в състав: Пламен Борисов
Ангелов – председател и изпълнителен директор,
Васил Владимиров Рафаилов и Кирил Бойков
Костов и се представлява от изпълнителния
директор Пламен Борисов Ангелов.
1951
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18493/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Мегагулф Иммо
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Цар Самуил 50,
ет. 2, с предмет на дейност: управление и раз
работване на проекти, строителство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупко-продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, посредническа дейност
при сделки с недвижими имоти, инвестиции,

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

развитие и управление на недвижими имоти,
покупка на стоки с цел препродажба, комиси
онна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
превозна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговия на едро и дребно, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридиче
ски лица в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство, туристическа дейност (след
получаване на необходимата лицензия), както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
при условие че, ако се изисква разрешение или
лиценз или регистрация за извършване на някоя
дейност, тази дейност ще се осъществява след
получаване на такова разрешение или лиценз,
съответно след извършване на такава регистрация.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Слави Александров Янев
и Асен Алексиев Поборников и се управлява и
представлява от Слави Александров Янев.
1952
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18083/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Конто плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ул.
Спас Гинев 40, бл. 5, вх. Б, ет. 4, с предмет на
дейност: счетоводно-финансово обслужване на
фирми, организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, счетоводни, данъчни
и осигурителни консултации, финансов анализ,
издателска, маркетингова и рекламна дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търгов
ско представителство и посредничество, транс
портни и спедиторски услуги, както и всякаква
друга дейност и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Иванка Йорданова Антова, която го управлява
и представлява.
1953
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 18981/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Техно рези
деншъл парк“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Хубча
8, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, обзавеждане,
дизайн, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба,
строителство и отдаване под наем на недвижи
ми имоти, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 4 798 000 лв., разпределен в 4798
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1000 лв. всяка една, капита
лът е внесен чрез непарична вноска – недвижим
имот, съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 26.XI.2007 г.
на Софийски градски съд, по ф.д. № 617/2007, с
едноличен собственик на капитала „Технологи
чен център – Институт по микроелектроника
(ТЦ – ИМЕ)“ – АД, със съвет на директорите
в състав: Людмила Георгиева Петрова, Теодора
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Петрова Танева и Мартин Милчев Апостолов, и
се представлява от изпълнителния член Теодора
Петрова Танева.
1961
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18884/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Видео Инте
лект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Кюстендил 62,
ет. 3, с предмет на дейност: внос и търговия с
електронни системи, интернет търговия, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и превозни сделки, консултантски,
рекламни, информационни, програмни, дизайнер
ски, интернет и импресарски услуги, производ
ствена дейност и строителство и всякакви други
дейности, разрешени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петър Тихомиров Петков и Жени
Игнатова Драгиева и се управлява и представлява
от Петър Тихомиров Петков.
1962
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 12910/2007 вписва промени за „КФК
техника България“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Емил Крайчарек на
„КФК техника“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик на капитала Емил Крайчарек; вписва
като едноличен собственик на капитала „КФК
техника“ – ЕООД, Република Хърватска; вписва
промяна на учредителния акт.
1963
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18908/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Макавеев пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Ха
джи Димитър, бл. 106А, вх. В, ап. 75, с предмет
на дейност: производство и търговия със стоки и
услуги, търговия с алуминиеви и PVC профили и
аксесоари, транспортна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, покупко-продажба, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, консултантска
дейност, строително-монтажна дейност, хотелиер
ство и ресторантьорство, представителство (без
процесуално) на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно
личен собственик на капитала Милчо Георгиев
Макавеев, който го управлява и представлява.
1964
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18351/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Ра – Онда“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 8, вх. Б, ет. 5, с предмет на
дейност: дизайн, всякаква рекламна дейност,
печатна и предпечатна подготовка, издателска,
консултантска дейност, различни видове услуги
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на физически и юридически лица, производствена,
туристическа, търговска дейност, транспорт и
спедиторска дейност и услуги, външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредни
чество, комисионна дейност, разработване, транс
фер и реализация на интелектуална собственост,
охранителна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петя Богомилова Косева,
която го управлява и представлява.
1965
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 8087/99 вписва промени за „Трио
Старс“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите и председател Емил Николов Димит
ров; вписва като член на съвета на директорите и
председател Виктор Николаев Йорданов; вписва
промяна в предмета на дейност: физическа и
техническа охрана на физически и юридически
лица и тяхното имущество, инкасова дейност,
консултантски услуги в областта на посочените
дейности, търговско представителство и посредни
чество, както и всякаква друга дейност, незабра
нена със закон; вписва промени в устава, приети
с решение на едноличния собственик на капитала
от 22.Х.2007 г.; дружеството ще се представлява
от изпълнителния директор Бойко Александров
Влайков и председателя на съвета на директорите
Виктор Николаев Йорданов заедно и поотделно.
1966
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решениe от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 14782/2000 вписва промени за „Елта
90М“ – ООД: премества адреса на управление в
София, район „Оборище“, ул. Дунав 19, вх. А, ет.
1, ап. 2; вписва нов дружествен договор.
1967
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18255/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Вендико“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 70, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: вендинг
услуги, сервиз, монтаж и отдаване под наем на
вендингавтомати, асемблиране на компютърни
системи, изграждане на мрежова инфраструкту
ра, изграждане на системи за видеонаблюдение
и информационни системи, продажба и сервиз
на хардуерни компоненти, вътрешно- и външно
търговска дейност на едро и дребно, транспортна
дейност, посредническа, спедиторска и консул
тантска дейност, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, строителство и ремонт, както
и други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Томов Златарев, който го управлява и
представлява.
1968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18176/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кора
ди – 07“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Подуяне“, ул. Васил
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Кънчев 19, с предмет на дейност: производство на
електрическа енергия, продажба на електрическа
енергия, вътрешна и външна търговия (импорт,
експорт и реекспорт), производство на стоки и
услуги, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на
бита, както и всякаква дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Петър Радев
Радев, Ибрахим Фехимов Контилев и Цветомир
Василев Дикански и се управлява и представлява
от Петър Радев Радев.
1969
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18826/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Про ресурс
консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Евлоги Георгиев 65, ет.
3, ап. 7, с предмет на дейност: консултантска
дейност, консултиране в областта на европейските
практики, изготвяне и управление на проекти,
финансирани със средства от европейските струк
турни фондове, строителство, импорт, експорт
и управление на производствени процеси на
хранителни и нехранителни стоки, маркетингова
дейност, посредничество, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Ани Александрова Александрова и Христо
Павлов Щърбанов и се управлява и представлява
от Миглена Ангелова Милева.
1970
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18761/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Миракъл 76“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Борово, бл. 19А, вх. А, ет. 8, ап. 32, с предмет на
дейност: производство и търговия с хранителни
стоки, покупко-продажба на цветя, вътрешен
и международен туризъм, ресторантьорство и
хотелиерство, покупко-продажба, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мирослава Александро
ва Жотева, която го управлява и представлява.
1971
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 12426/2006 вписва промени
за „КМ консулт 2006“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Димитър Александров
Димов на Силвия Петрова Веселинова; заличава
като съдружник Димитър Александров Димов;
вписва като съдружник Силвия Петрова Весели
нова; вписва нов дружествен договор.
1972
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 15109/2006 вписва промени за „Премиер
фор“ – АД: вписва промени в устава, приет на
ОС на акционерите, проведено на 23.XI.2007 г.
1973
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
502. – „СИБАНК“ – АД, на основание чл. 92а,
ал. 2 ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно
началото на публично предлагане на 965 365
броя обикновени, поименни, безналични акции,
даващи право на 1 глас в ОСА, с номинална
стойност 10 лв. и емисионна стойност 81,04 лв.
всяка акция и с обща емисионна стойност 78 233
180 лв. Емисията се издава въз основа на взети
решения от управителния съвет на банката от
22.04.2010 г. и 28.05.2010 г. и решение на надзор
ния съвет на банката от 25.05.2010 г. Предлага
нето на акциите от увеличението на капитала
на „СИБАНК“ – АД, се извършва въз основа на
одобрен с решение № 367-E от 09.06.2010 г. про
спект за първично публично предлагане на акции.
Настоящите акционери на „СИБАНК“ – АД, имат
право да запишат акции от настоящата емисия,
съразмерни на участието си в капитала на дру
жеството. За да се осигури правото на акционе
рите по предходното изречение, се издават права.
В полза на всеки акционер се издава 1 право.
Правата се издават в полза на акционерите, при
добили акции най-късно 7 дни след обнародване
на съобщението за предлагането в „Държавен
вестник“. На следващия работен ден Централен
депозитар открива сметки за права на тези лица,
като срещу всяка акция се издава 1 право;
7.22219678567174 броя права дават възможност за
записване на една нова акция по емисионна
стойност от 81,04 лв. Всяко лице, което не е
акционер и желае да запише акции от емисията,
може да придобие права в срока за прехвърляне
на правата или при провеждането на явния аук
цион. Всяко лице може да запише най-малко
една акция и най-много такъв брой акции, кой
то е равен на броя на издадените в негова полза
или придобити впоследствие права, разделен на
7.22219678567174. Първи етап на подписката: На
чалната дата, от която започва да тече срокът за
прехвърляне на правата и записване на акции, е
първият работен ден, следващ изтичането на 7
календарни дни от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ и публика
цията му във вестник „Дневник“. В случай че
съобщението бъде обнародвано и публикувано
на различни дати, началната дата е първият ра
ботен ден, следващ изтичането на 7 календарни
дни от настъпването на по-късната от двете дати.
Крайният срок за прехвърляне на правата е пър
вият работен ден, следващ изтичането на 15
календарни дни, считано от началната дата за
прехвърляне на права. Край на първия етап на
подписката: Лицата, в полза на които са издаде
ни права или които са придобили такива в сро
ка за прехвърляне на правата, могат да запишат
срещу тях съответния брой акции до изтичането
на крайния срок за прехвърлянето на правата.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че всич
ки неупражнени в този срок права се предлагат
за продажба на служебния аукцион, организиран
от „Българска фондова борса – София“ – АД.
Втори етап и край на подписката: Неупражне
ните права в срока за прехвърляне на правата
се предлагат за продажба на явен аукцион, ор
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ганизиран от БФБ. Явен аукцион се организира
на 5-ия работен ден след крайната дата за прех
върляне на правата. На него се предлагат за
продажба всички права, които не са упражнени
и срещу които не са записани акции до изтича
не срока за прехвърляне на правата. Край на
втори етап и на подписката: Лицата, закупили
права на организирания от „БФБ – София“ – АД,
явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях
до изтичането на срока за записване на акции.
Срокът за записване на акции изтича 15 работни
дни след изтичане на срока за прехвърляне на
правата. В случай, че крайният срок за записва
не на акции изтича в неработен ден, то за край
на дата за записване на акциите се счита първи
ят следващ работен ден. Не се допуска записва
не на акции преди посочения начален и след
посочения краен срок. Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извърш
ва на неофи ц иа л н и я па зар на „БФБ – С о 
фия“ – АД. Лицата, желаещи да продадат прите
жавани от тях права, следва да подадат поръчка
за продажба до инвестиционния посредник, при
който са открити сметките им за права. Лицата,
желаещи да закупят права, следва да подадат
поръчка за покупка до инвестиционния посред
ник – член на „БФБ – София“ – АД. За придо
биване на права по други способи (например
замяна или дарение) се прилагат разпоредбите
на правилника на Централен депозитар. На 5-ия
работен ден след крайната дата за прехвърляне
на правата „СИБАНК“ – АД, чрез упълномоще
ния инвестиционен посредник „Кей Би Си Се
кюритис – Н.В. – клон България“ предлага за
продажба при условията на явен аукцион тези
права, срещу които не са записани акции до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
„СИБАНК“ – АД, ще разпредели сумата, полу
чена от продажбата на неупражнените права,
намалена с разходите по продажбата, съразмер
но между техните притежатели. Сумите, полу
чени от продажбата на правата, се превеждат по
специална сметка, открита в Централния депо
зитар, и не могат да се ползват до вписване на
емисията акции в Централен депозитар – АД.
Разпределянето на сумите, получени от продаж
бата на правата, както в срока за тяхното прех
върляне, така и при аукциона, се извършва със
съдействието на Централния депозитар при ус
ловията и по реда на неговия правилник. В на
чалото на всеки работен ден по време на подпи
ската Централният депозитар публично оповес
тява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Ред и условия за
записване на акции: Записването на акции се
извършва, като за целта притежателите на права
подават заявки по образец до ИП „Кей Би Си
Секюритис – Н.В. – клон България“, директно
или чрез инвестиционните посредници, членове
на „Централен депозитар“ – АД, при които се
водят клиентските сметки за притежаваните от
тях права. Инвестиционните посредници, полу
чили заявки за записване на акции, са длъжни
незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си Секюри
тис – Н.В. – клон България“ за постъпилите
заявки по реда и при условията, предвидени в
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правилника на ЦД. Инвеститорите, получили
права по техни лични сметки в Централния де
позитар, следва да заявят прехвърлянето на пра
вата преди упражняването им по свои подсметки
при ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В. – клон
България“ или при друг инвестиционен посред
ник. Записването на акциите се счита действи
телно само ако е направено от лице, в полза на
което са издадени права или което е придобило
права в срока за прехвърляне на права или по
време на явния аукцион, до максималния въз
можен брой акции съгласно посоченото по-горе
съотношение между права и акции и ако е вне
сена цялата емисионна стойност на записваните
акции в срока и при условията, посочени подолу. При частично заплащане на емисионната
стойност се считат записани съответният брой
акции, чиято емисионна стойност е изплатена
изцяло. Внасянето на емисионната стойност на
записаните акции се извършва по специална
набирателна
сметка
с
IBA N:
BG44RZBB91551030002413, открита на името на
„СИБАНК“ – А Д, в „Райфайзенбанк (Бълга
рия)“ – ЕАД. Набирателната сметка трябва да
бъде заверена най-късно до изтичане на послед
ния ден от подписката (горепосочената крайна
дата за записване на акции). Притежателите на
права подават заявки за записване на акции на
адреса на упълномощения инвестиционен по
средник – „Кей Би Си Секюритис – Н.В. – клон
България“ – София, район „Триадица“, бул. Гоце
Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел. (+359 2) 808 33 11,
лице за контакт: Таня Василева. Подаването на
заявка за записване на акции става при спазване
на изискванията за подаване на нареждане за
сделки с финансови инструменти, установени в
Наредба № 38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници. Заявката за запис
ване трябва да съдържа трите имена и уникалния
клиентски номер на инвеститора и на неговия
пълномощник при инвестиционния посредник,
а ако такива номера не са присвоени: трите
имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно
фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес
на инвеститора и на неговия представител или
пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестран
но лице – аналогични идентификационни данни,
включително личен/осигурителен номер за фи
зическо лице, и номер на вписване или друг
аналогичен номер на юридическо лице; емитен
та „СИБАНК“ – АД; брой на правата, които се
упражняват; брой на записваните акции, за ко
ито се отнася заявката, дата, час и място на
подаване на заявката; подпис на лицето, което
подава заявката, или на неговия законен пред
ставител или пълномощник. Инвестиционният
посредник, приемащ заявките, има право да
изготвя и изисква попълването на определени от
него форми на заявки, както с посоченото, така
и с определено от него допълнително съдържание.
В заявката се посочва банкова сметка на инвес
титора, по която да бъдат връщани внесени суми
в случаите на прекратена и/или неуспешно при
ключила подписка. Юридическите лица подават
заявката чрез законните си представители или
чрез упълномощено от тях лице. Към писмена
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та заявка се прилагат: 1. удостоверение за ак
туално съдебно състояние на заявителите – юри
дически лица; чуждестранни юридически лица
представят преведени и легализирани по съот
ветния ред документи; 2. документ за самоличност
на физическите лица – законни представители
на юридическото лице; инвестиционният посред
ник задържа заверено копие от представения
документ за самоличност; 3. копия от регистра
ция по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заве
рени от законния представител/ респ. пълномощ
ника на юридическото лице; 4. нотариално заве
рено изрично пълномощно и документ за само
личност на пълномощника – при подаване на
заявка чрез пълномощник; инвестиционният
посредник задържа за своя архив пълномощното,
както и заверено копие от представения документ
за самоличност. Физическите лица подават за
явките лично, като се легитимират чрез документ
за самоличност, копие от който се прилага към
заявката, или чрез пълномощник, който се ле
гитимира с нотариално заверено изрично пъл
номощно и документ за самоличност. Инвести
ционният посредник задържа за своя архив
пълномощното, както и заверено копие от пред
ставения документ за самоличност. Съгласно
изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 за
изискв анията към дейността на инвестиционни
те посредници при подаване на заявка за запис
ване на акции лицето следва да заплати емиси
онната стойност на записваните акции или да
удостовери пред инвестиционния посредник по
друг начин, че ще изпълни задължението си за
плащане. Ако до крайния срок на подписката
не бъдат записани всички предложени акции, но
са записани и платени най-малко 788 600 броя
от предлаганите акции, подписката се счита за
успешно прик лючила и капита лът на „СИ
БАНК“ – АД, ще се увеличи до размера на за
писаните (вк лючително заплатени) акции и
увеличението на капитала в този размер се ре
гистрира в търговския регистър, Централния
депозитар, КФН и БФБ. Подписката приключва
след изтичане на срока за записване на акции – 15
работни дни след изтичане на срока за прехвър
ляне на правата. В случай, че крайният срок за
записване на акции изтича в неработен ден, то
за крайна дата за записване на акциите се счита
първият следващ работен ден. Ако всички 965 365
акции бъдат записани и платени преди крайния
срок на подписката, „СИБАНК“ – АД, обявява
прекратяването є, уведомява КФН в срок до 3
работни дни и предприема необходимите дейст
вия за регистриране на увеличението на капита
ла и новите акции в търговския регистър, Цен
тралния депозитар, КФН и БФБ. Увеличаването
на капитала с права изключва възможността за
записване на повече от предложените акции.
„СИБАНК“ – АД, ще уведоми КФН в срок до 3
работни дни от приключване на подписката за
нейното провеждане и резултатите от нея, вклю
чително за затруднения, спорове и други подоб
ни при търгуването на правата и записването на
акциите. В 7-дневен срок от приключването на
предлагането „СИБАНК“ – АД, ще изпрати и
уведомление до КФН и БФБ относно резултата
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от него, съдържащо информация относно датата
на приключване; общия брой записани акции;
сумата, получена срещу записаните акции; раз
мера на комисионните възнаграждения и други
разходи по предлагането, включително и плате
ните такси. Към уведомлението емитентът ще
приложи изискваните от закона документи. В
същия срок посочените обстоятелства ще бъдат
оповестени чрез публикации във в-к „Дневник“
и на интернет адресите на „СИБАНК“ – АД, и
„Кей Би Си Секюритис – Н.В. – клон България“.
В случай, че до крайния срок на подписката не
бъдат записани 788 600 броя от предлаганите
акции, увеличаването на капитала ще се счита
за неуспешно. В този случай „СИБАНК“ – АД,
уведомява КФН за резултата от подписката до
изтичането на седем дни след крайния є срок. В
случай на отказ увеличението на капитала да
бъде вписано в търговския регистър, към Аген
цията по вписванията „СИБАНК“ – АД, уведо
мява КФН до изтичането на седем дни след
постановяване на отказа. В деня на уведомлени
ята по предходните изречения съгласно чл. 89,
ал. 4 ЗППЦК емитентът уведомява банката за
резултата от подписката и публикува във в-к
„Дневник“ и в-к „Пари“ покана към лицата,
записали акции, и обявява по местата на подпи
ската условията и реда за връщане на набраните
суми. Набраните суми се връщат на лицата, за
писали акции, в срок до един месец от съобще
нието заедно с начислените от банката лихви,
ако са налице такива. Условията и редът за връ
щане на сумите се съдържат в поканата към
записалите акции лица. Към датата на обнарод
ване на съобщението проспектът за публично
предлагане на акции на „СИБАНК“ – А Д, е
публикуван и инвеститорите могат да получат
безплатно копие на следните адреси: в офиса на
„СИБАНК“ – АД, София, ул. Славянска 2, ин
тернет страница www.cibank.bg; тел: +359 2 93 99
324, лице за контакт: Десислава Симеонова, e-mail:
dsimeonova@cibank.bg, от 10:00 до 16:00 ч. всеки
работен ден; и в офиса на „Кей Би Си Секюри
тис – Н.В. – клон България“ – София, район
„Триадица“, бул. Гоце Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел.
(+359 2) 808 33 11, лице за контакт: Таня Васи
лева, e-mail vasileva@kbcsecurities.bg, от 10:00 до
16:00 ч. всеки работен ден. Проспектът и допъл
н и т е л н а п у б л и ч н а и н ф о р м а ц и я з а „С И 
БАНК“ – АД, могат да бъдат получени и от
публичния регистър на Комисията по финансов
надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фон
дова борса.
4926
113. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство „119-о
СОУ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички свои членове на редовно годишно
отчетно-изборно общо събрание на 15.VІІ.2010 г. в
18 ч. в заседателната зала на 119 СОУ „Академик
Михаил Арнаудов“, София, ул. Латинка 11, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за 2009 г.; 2.
освобождаване членовете на УС поради изтичане
на мандата; 3. избор на нов УС; 4. приемане на
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промени в устава. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4792
23. – Съветът на директорите на ВМТ „Орбита“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 16.VII.2010 г. в 11 ч. в София, ул. Парчевич
7, партер, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2009 г.; 2. одобряване на годиш
ния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и
доклада на регистрирания одитор за 2009 г.; проект
за решение – ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на реги
стрирания одитор за 2009 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2009 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2009 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за
2009 г.; 5. назначаване на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС
назначава предложения от акционерите регистри
ран одитор. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен предста
вител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва същия ден в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.VII.2010 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството в София,
ул. Парчевич 7, партер, всеки работен ден от 10
до 16 ч.
4749
12. – Управителният съвет на сдружение
„Чехословашки клуб в България „Т. Г. Масарик“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно събрание на сдружението на
18.VII.2010 г. в 9 ч. в сградата на клуба на ул.
Кракра 15, София, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчетите на УС и на
филиалите в Пловдив и Варна; 2. обсъждане и
приемане на отчета на контролната комисия; 3.
обсъждане и приемане на бюджета на сдруже
нието за 2010 г.; 4. избиране на нов управителен
съвет и нова контролна комисия; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност на
бившите членове на горепосочените органи. 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.
4751
22. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.VІІ.2010 г. в 15 ч. в София,
Аулата на СУ „Кл. Охридски“, бул. Руски 15, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя за
извършената дейност; 2. финансов отчет; 3. ут
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върждаване на нови членове; 4. промени в устава
на асоциацията; 5. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията да присъстват лично или
чрез упълномощени лица. Материалите за про
веждане на общото събрание са на разположение
на членовете в офиса на асоциацията в София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая 315, от датата на
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
4748
11. – Управителният съвет на Сдружение „Общество път на мъдростта“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява своите членове ще се
проведе общо събрание на 3.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в
София, читалище „Райко Алексиев“, бул. Скобелев
58, стая № 5, при следния дневен ред: 1. отчетни
доклади на управителния съвет и председателите
на модули за дейността на Сдружение „Общество
път на мъдростта“ за периода 2009 – 2010 г.; 2.
отчет на организационния секретар – финансов
отчет; 3. доклад на председателя на СЦЦ; 4.
обсъждане на отчетните доклада; 5. приемане
на отчетните доклади; 6. предложение на УС
за промяна на устава на сдружението; 7. други.
4750
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ленд Ровър Ентусиастс България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя
покана до членовете на сдружението да присъст
ват на редовно общо събрание на 14.VІІІ.2010 г.
в 16 ч. в хижа „Цепина“ до с. Дорково, община
Ракитово, област Пазарджик (местността Селце),
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на управителния съвет на сдружението през
2009 г.; 2. избор на членове на управителния
съвет и председател; 3. обсъждане на бюджета
на сдружението; 4. обсъждане на спортната дей
ност на сдружението; 5. приемане на промени и
допълнения на устава на сдружението; 6. разни.
4752
20. – Управителният съвет на Асоциацията
за семейна подкрепа и социална работа, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ОС на
сдружението на 1.VІІІ.2010 г. в 17 ч. в Бургас, ул.
Софроний 23, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за смяна на председателя на
УС; 2. приема отчета за дейността и финансовия
отчет на УС за 2010 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про
веде в 18 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
4766
15. – Управителният съвет на сдружение
„Гаврош“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на сдружението
на 5.VIII.2010 г. в 16,30 ч. в учебната зала на
сдружение „Гаврош“, ул. Войнишка 3А, Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2009 г.; 2. освобождаване
на Николай Младенов от управителния съвет; 3.
приемане на Таня Бук за член на управителния
съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден с един час по-късно – 17,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4804
4. – Управителният съвет на Федерация по
шашки в България – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 6.VІІІ.2010 г. в 18 ч. в шах-клуба в спортен
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комплекс „Локомотив“ – Варна, при следния
дневен ред: 1. отчет от председателя за спортната
и тренировъчната дейност през 3-годишния пе
риод; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на
ръководни органи; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място от 19 ч. и
при същия дневен ред.
4800
47. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Детелина – 2007“, гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 6.VІІІ.2010 г.
в 10 ч. в заседателната зала на Общинска ад
министрация гр. Лозница, ул. Васил Левски 6,
при дневен ред: вземане на решение за участие
на сдружението в „МИГ – Лозница – Самуил
2010“. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред,
независимо от броя на приставащите членове
на сдружението.
4753
15. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение за развитие на Мъглиж“, Мъглиж, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.VIII.2010 г. в 14 ч. в заседателната
зала на Община Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. Трети
март 32, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния отчет на УС за 2009 г.; 2. приемане на
програма за дейността на сдружението; 3. при
емане на промени в устава на сдружението; 4.
текущи. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. 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.
4801
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Ученик“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 25.VІІ.2010 г. в 10 ч. в Перник, ул.
Пирин 12а, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на СНЦОД „Ученик“ през
2009 г.; проект за решение: ОС приема отчета
за дейността на СНЦОД „Ученик“ през 2009 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
СНЦОД „Ученик“ за 2009 г.; проект за решение:
ОС приема годишния финансов отчет на СНЦОД
„Ученик“ за 2009 г.; 3. освобождаване от отговор
ност членовете на управителния съвет на СНЦОД
„Ученик“ за дейността им през 2009 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност члено
вете на управителния съвет СНЦОД „Ученик“ за
дейността им през 2009 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се отложи с един час по-късно,
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на същото място и при същия дневен ред и ще
се проведе независимо от броя на явилите се
членове. Членовете на сдружението могат да се
запознаят с писмените материали по дневния ред
на адрес: Перник, ул. Пирин 12а, всеки работен
ден от 9 до 17 ч.
4802
12. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Недвижими имоти“, РК – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 12.VІІІ.2010 г. в 14 ч.
в Пловдив, бул. Христо Ботев 92В, в сградата на
„Рилон Център“, ет. 3, зала „Актив“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. избор на членовете на управителния съвет,
избор на председател на управителния съвет, ко
мисия по етика и контролна комисия; 3. промяна
адреса на управление на сдружението; 4. разни.
4826
25. – Председателят на СНЦ „Туристическо
дружество – Сексагинта приста“, Русе, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.VІІІ.2010 г. в 17 ч. в Русе, ул. Чавдар войвода 6,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей
ността на сдружението през периода 2003 – 2009 г.;
2. приемане на годишен бюджет за 2010 г.; 3.
приемане на допълнения и изменения на уста
ва; промяна на адреса; 4. избор на управителен
съвет; 5. избор на нов председател; 6. промяна
на членския внос; членство в други организации;
създаване на клубове. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение за членовете на
адреса на сдружението от 9 до 17 ч. всеки ден.
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.
4768
22. – Управителният съвет на „Ловно сдружение Сърнена гора – 2001“, с. Старозагорски
бани, община Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква всички ловци на общо събрание
на 2.VІІІ.2010 г. в 19 ч. в залата на кметство
Пряпорец при следния дневен ред: 1. отчет за
ловната дейност и финансовото състояние на
„Ловно сдружение Сърнена гора – 2001“, с. Ста
розагорски бани; 2. избор на ново ръководство; 3.
промяна в устава на „Ловно сдружение Сърнена
гора – 2001“, с. Старозагорски бани; 4. разни.
4803
Веруся Ценкова Лазарова – ликвидатор на СД
„Едролик – Първанов и сие“, Монтана, в ликви
дация по ф.д. № 480/90, на основание чл. 267 ТЗ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.
4769
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