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Народно	събрание	 2

Министерски съвет
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бюджетни	 програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	на	вътрешните	ра-
боти	за	2015	г.	 4
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на земеделието и храните

	Наредба № 20	от	27	октомври	2015	г.	
за	прилагане	на	подмярка	4.2.	„Инвес-
тиции	в	преработка/маркетинг	на	сел-
скостопански	 продукти“	 от	мярка	4.	
„Инвестиции	 в	 материални	 активи“	
от	 Програмата	 за	 развитие	 на	 сел-
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на младежта и спорта
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Министерство  
на правосъдието
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на финансите

	Наредба за	 допълнение	 на	 Наредба	
№	Н-18	 от	 2006	 г.	 за	 регистриране	 и	
отчитане	на	продажби	в	търговските
обекти	чрез	фискални	устройства	 74
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заустване	и	мониторинг	на	води,	как-
то	 и	 всякакъв	 друг	 вид	 мониторинг	
за	ликвидиране	на	последствията	от	
проучването,	добива	и	преработката
на	уранова	суровина	 74
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по иска-
нията на главния прокурор на Република 
България за даване на разрешения за въз-
буждане на наказателни преследвания срещу 
Волен Николов Сидеров и Десислав Славов 
Чуколов, народни представители в 43-то  

Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на 
Република България и чл. 35 във връзка с 
чл. 134, ал. 3 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :

1. Създава Временна комисия със задача да 
проучи дали са налице достатъчно данни за 
извършени престъпления от общ характер по 
исканията на главния прокурор на Република 
България за:

1.1. Даване на разрешение за възбуждане 
на наказателно преследване срещу народ-
ния представител Волен Николов Сидеров, 
вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г.;

1.2. Даване на разрешение за възбуждане 
на наказателно преследване срещу народния 
представител Десислав Славов Чуколов, 
вх. № 527-00-6 от 12 октомври 2015 г.;

1.3. Даване на разрешение за възбуждане на 
наказателно преследване срещу народния пред-
ставител Волен Николов Сидеров, вх. № 527-00-7  
от 26 октомври 2015 г., и за даване на раз-
решение за задържането му по описаното в 
искането наказателно производство;

1.4. Даване на разрешение за възбуждане на на-
казателно преследване срещу народния предста-
вител Десислав Славов Чуколов, вх. № 527-00-8  
от 26 октомври 2015 г., и за даване на раз-
решение за задържането му по описаното в 
искането наказателно производство.

2. Комисията представя доклад за дейността 
си, съдържащ отделни становища и отделни 
проекти за решения по направените от главния 
прокурор искания, включително по направе-
ните предложения за даване на разрешения 
за задържането на народните представители 
по съответните наказателни производства.

3. Комисията се състои от 17 народни 
представители – по двама народни предста-
вители от всяка парламентарна група и един 
народен представител, нечленуващ в парла-
ментарна група.

4. Избира състав на комисията:

Председател: Димитър Борисов Главчев.
Членове: Десислава Вълчева Атанасова,

Чавдар Георгиев Георгиев,
Атанас Зафиров Зафиров,
Четин Хюсеин Казак,
Хамид Бари Хамид,
Антони Антониев Тренчев,
Гроздан Спасов Караджов,
Христиан Радев Митев,
Емил Димитров Симеонов,
Стефан Георгиев Кенов,
Георги Александров Ковачев,
Явор Божилов Нотев,
Илиан Сашов Тодоров,
Светослав Димитров Белемезов,
Лъчезар Стаменов Никифоров,
Ана Георгиева Баракова.

5. Временната комисия се избира за срок 
от 7 дни.

Решението е прието от 43-то Народно съб-
рание на 28 октомври 2015 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

7100

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 36 на Министерския съвет от 2001 г. за 
изграждане на комплексна автоматизирана 
система за управление при извънредно по-
ложение, военно положение или положение 
на война (КАС) (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; 
изм. и доп., бр. 107 от 2002 г., бр. 47 от 2004 г., 

бр. 103 от 2008 г. и бр. 1 и 92 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

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

1. В ал. 1 думата „специализирани“ се 
заличава.

2. В ал. 2 след думите „с ранг на“ се до-
бавя „сектор“ и се поставя запетая, а думите 
„специализираната администрация“ се заменят 
със „съответната администрация“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  

Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
6953
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за откриване на Научноизследователски 
институт в структурата на Икономическия 

университет – Варна

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Открива Научноизследо-
вателски институт в структурата на Иконо-
мическия университет – Варна.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението 

се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от 
Закона за висшето образование.

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

6954

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286  
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бю-
джета на Министерството на икономиката 

за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на икономиката за 2015 г., 
както следва:

1. Намалява утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на устойчивото 

икономическо развитие и конкурентоспосо-
бност с 462 948 лв., в т.ч.:

аа) по бюджетна програма „Инфраструк-
тура по качеството в подкрепа развитието на 
икономиката“ – с 357 400 лв.;

бб) по бюджетна програма „Преструктури-
ране и ефективно управление на държавната 
собственост“ – със 105 548 лв.;

б) бюджетна програма „Администрация“ 
с 1 240 384 лв. 

2. Увеличава утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на устойчивото 

икономическо развитие и конкурентоспосо-
бност с 201 823 лв., в т.ч.:

аа) по бюджетна програма „Облекчаване 
на регулации, опростяване на процедури по 
предоставяне на административни услуги“ – с 
2000 лв.;

бб) по бюджетна програма „Управление 
на програми и проекти, съфинансирани от 
ЕС“ – със 183 823 лв.;

вв) по бюджетна програма „Защита на 
потребителите“ – с 16 000 лв.;

б) Политика в областта на ефективното 
външноикономическо сътрудничество по бю-
джетна програма „Реализация на експортния 

потенциал и участие в търговската политика 
на Европейския съюз“ с 1 501 509 лв.

Чл. 2. Министърът на икономиката да 
извърши налагащите се от чл. 1 промени по 
бюджета на Министерството на икономи-
ката за 2015 г. и да уведоми министъра на 
финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2015 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287  
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по облас-
ти на политики/бюджетни програми по 
бюджета на Министерството на отбраната 

за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на отбраната за 2015 г., 
както следва:

1. Намалява утвърдените разходи по поли-
тика „Отбранителни способности“, бюджетна 
програма „Административно управление и 
осигуряване“, с 6 700 450 лв.

2. Увеличава утвърдените разходи по по-
литика „Съюзна и международна сигурност“, 
бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и 
международно сътрудничество“, с 6 700 450 лв.

Чл. 2. Министърът на отбраната да извърши 
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета 
на Министерството на отбраната за 2015 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Изпълнителната агенция по 
околна среда, приет с Постановление № 162 
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, 
бр. 62 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 16, 33 и 102 
от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 27 от 2014 г. и 

бр. 32 от 2015 г.) 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и пред-

ставлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор се назначава 

след проведен конкурс.
(3) Договорът с изпълнителния директор 

се сключва, изменя се и се прекратява от 
министъра на околната среда и водите след 
съгласуване с министър-председателя. 

(4) При осъществяване на своите правомо-
щия изпълнителният директор се подпомага 
от заместник изпълнителен директор.

(5) Заместник изпълнителният директор 
се назначава след проведен конкурс.

(6) Договорът със заместник изпълнителния 
директор се сключва, изменя се и се прекра-
тява от изпълнителния директор. 

(7) Изпълнителният директор делегира със 
заповед правомощия на заместник изпълни-
телния директор и определя функциите му.

(8) За обсъждане и решаване на проблеми 
от неговата компетентност изпълнителният 
директор след съгласуване с министъра на 
околната среда и водите създава със заповед 
дирекционен съвет и експертен екологичен съвет.

(9) Изпълнителният директор представя на 
министъра на околната среда и водите ежегод-
ни отчети за дейността на съветите по ал. 8.“

§ 2. В чл. 12 т. 1 се изменя така:
„1. дирекция „Финанси, правно обслужване, 

администрация и човешки ресурси;“.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция 

„Административно-правно обслужване, фи-
нансово-стопанска дейност и управление на 
собствеността, човешки ресурси и канцелария“ 
се заменят с „Дирекция „Финанси, правно об-
служване, администрация и човешки ресурси“.

2. В т. 1 думите „и Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки“ се заличават.

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В т. 1 накрая се добавят думите „по 

компоненти и фактори“.
2. В т. 2 думите „и Автоматичната система за 

мониторинг на авиационен шум“ се заличават.
§ 5. В чл. 18 се създават т. 12 – 14:
„12. провежда процедури по издаване на 

решения и прекратяване на действието на 
издадени решения за одобряване или неодо-
бряване на доклади за безопасност (ДБ), в 
т. ч. актуализирани доклади за безопасност 
на предприятия и съоръжения с висок рисков 
потенциал, при условията и по реда на глава 
седма, раздел I от ЗООС; поддържа архив на 
издадените актове;

13. провежда процедури по издаване и 
оттегляне на издадени решения за освобож-

даване на кмет на община от задължението 
да изготвя външен авариен план за предпри-
ятие/съоръжение с висок рисков потенциал;

14. предоставя на министъра на околната 
среда и водите информация за резултатите от 
издадените решения по глава седма, раздел I 
от ЗООС, както и информация за предприя-
тията с висок рисков потенциал, необходима 
за изготвяне на докладвания до Европейската 
комисия относно прилагането на Директива 
2012/18/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват 
опасни вещества (ОВ, L 197/1 от 24.07.2012 г.).“

§ 6. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се 
правят следните изменения:

1. На ред „Обща администрация“ числото 
„53“ се заменя с „46“.

2. На ред „Дирекция „Административно-
правно обслужване, финансово-стопанска 
дейност и управление на собствеността, чо-
вешки ресурси и канцелария“ думите „Дирек-
ция „Административно-правно обслужване, 
финансово-стопанска дейност и управление 
на собствеността, човешки ресурси и канце-
лария“ се заменят с „Дирекция „Финанси, 
правно обслужване, администрация и човеш-
ки ресурси“ и числото „32“ се заменя с „25“.

3. На ред „Специализирана администрация“ 
числото „333“ се заменя с „340“.

4. На ред „Главна дирекция „Лаборатор-
но-аналитична дейност“ числото „258“ се 
заменя с „265“.

5. На ред „Дирекция „Мониторинг и оценка 
на околната среда“ числото „49“ се заменя с „47“.

6. На ред „Дирекция „Разрешителни режи-
ми“ числото „26“ се заменя с „28“.

Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  

Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
6957

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи 

за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2015 г., както следва:

1. Намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на защитата на 

националната сигурност, противодействие на 
престъпността и опазване на обществения 
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАРЕДБА № 20 
от 27 октомври 2015 г.

за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в мате-
риални активи“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат усло-
вията и редът за прилагане на подмярка 
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ от мярка 4. 
„Инвестиции в материални активи“ от Про-
грамата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 
подкрепена от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подмярка 4.2. „Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селскостопански про-
дукти“ има за цел подобряване на цялостната 
дейност, икономическата ефективност и конку-
рентоспособността на предприятия от храни-
телно-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за 
производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси 
и технологии, включително къси вериги на 
доставка; 

3. подобряване на качеството и безопас-
ността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандар-
тите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда. 
Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба 

се предоставя в съответствие с принципите 
на добро финансово управление, публичност 
и прозрачност.

Г л а в а  в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  
ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I
Обхват на дейностите

Чл. 4. По подмярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ се подпомагат проекти, които 
водят до подобряване на цялостната дейност 
на предприятието чрез:

1. внедряване на нови и/или модернизиране 
на наличните мощности и подобряване на 
използването им, и/или

2. внедряване на нови продукти, процеси 
и технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на про-
извежданата продукция, и/или

ред“, бюджетна програма „Противодействие 
на тежката и конвенционалната престъпност 
и опазване на обществения ред“, с 239 000 лв.;

б) „Политика в областта на защитата на гра-
ниците и контрол на миграционните процеси“, 
бюджетна програма „Граничен контрол, охрана 
на държавната граница, регулиране и контрол 
на миграционните процеси“, със 164 000 лв.;

в) „Политика в областта на пожарната 
безопасност и защита на населението при 
извънредни ситуации“, бюджетна програма 
„Пожарна безопасност и защита на населе-
нието при пожари, бедствия и извънредни 
ситуации“, с 299 000 лв.;

г) „Политика в областта на управлението 
и координацията на системата на Министер-
ството на вътрешните работи“ с 380 000 лв., в 
т. ч. по бюджетна програма „Информационно 
осигуряване и административно обслужване“ 
с 322 000 лв. и по бюджетна програма „На-
учни изследвания и разработки, обучение и 
квалификация“ с 58 000 лв.

2. Увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на защитата на 

националната сигурност, противодействие на 
престъпността и опазване на обществения 
ред“, бюджетна програма „Противодействие 
на тежката и конвенционалната престъпност и 
опазване на обществения ред“, със 115 000 лв.;

б) „Политика в областта на пожарната 
безопасност и защита на населението при 
извънредни ситуации“, бюджетна програма 
„Пожарна безопасност и защита на населе-
нието при пожари, бедствия и извънредни 
ситуации“, с 215 000 лв.;

в) „Политика в областта на управлението 
и координацията на системата на Министер-
ството на вътрешните работи“ със 752 000 лв., 
в т. ч. по бюджетна програма „Информационно 
осигуряване и административно обслужване“ 
с 668 000 лв. и по бюджетна програма „На-
учни изследвания и разработки, обучение и 
квалификация“ с 84 000 лв.

Чл. 2. Със сумата в размер 380 000 лв. да 
се намалят показателите по чл. 12, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2015 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните рабо-
ти да извърши налагащите се от чл. 1 и 2 
промени по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2015 г. и да уведоми 
министъра на финансите. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

6963
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4. постигане на съответствие с нововъве-
дени стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с про-
изводителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително 
намаляване на вредните емисии и отпадъци, 
и/или

7. подобряване на енергийната ефективност 
в предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиен-
ните условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасност-
та на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за произ-
водство на биологични храни чрез преработка 
на първични земеделски биологични продукти.

Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоста-
вя за извършване на инвестиции в следните 
избрани производствени сектори, свързани с 
преработката/маркетинга на селскостопански 
продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително 
яйца от птици, с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи мляко и млечни 
продукти; 

2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с из-

ключение на производство, преработка  
и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/
заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени 
продукти с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на хляб и тес-
тени изделия;

6. растителни и животински масла и мазни-
ни с изключение на производство, преработка 
и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, вклю-
чително маслодайна роза, билки и памук, 
с изключение на производство, преработка  
и/или маркетинг на тютюн и тютюневи из-
делия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански жи-
вотни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет.
(2) Финансова помощ се предоставя за 

извършване на инвестиции и за производство 
на енергия чрез преработка на първична и 
вторична биомаса от растителни и животински 
продукти с изключение на биомаса от рибни 
продукти при спазване на изискванията по 
чл. 26 и при условие, че енергията ще се из-
ползва за собствено потребление, свързано с 
дейностите, попадащи в някои от секторите 
по ал. 1.

(3) Продуктите от допустимите за финансова 
помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка 
и/или маркетинг се кандидатства, трябва да 
са описани в приложение № І по чл. 38 от 
Договора за функционирането на Европейския 
съюз, наричано по-нататък „приложение № І 
от Договора“, и в приложение № 1.

(4) Съответствието на проектите със сек-
торите по ал. 1 се определя въз основа на 
селскостопанските продукти, за чиято пре-
работка и/или маркетинг се кандидатства, 
технологията на производство и получените 
крайни продукти.

Чл. 6. Финансова помощ не се предоставя 
за дейности:

1. включени в оперативните програми на 
кандидати – организации на производители на 
плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 
от 2007 г. за условията и реда за признаване 
на организации на производители на плодо-
ве и зеленчуци и на техните асоциации и за 
условията и реда за одобряване и изменение 
на одобрените оперативни програми (обн., 
ДВ, бр. 42 от 2007 г.);

2. допустими за подпомагане по чл. 1 от 
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по Нацио-
налната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. 
(обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 
2014 г.) за производството на лозаро-винарски 
продукти по приложение № 1 от Закона за 
виното и спиртните напитки;

3. свързани с производството и съхранени-
ето на маслиново масло и трапезни маслини;

4. подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. 
относно общата организация на пазара на хмел 
и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, 
(ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 
1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.);

5. свързани с преработка и/или маркетинг 
на риба и рибни продукти.

Раздел II
Допустими кандидати

Чл. 7. (1) За подпомагане могат да канди-
датстват лица, които към датата на подаване 
на заявлението за подпомагане са:

1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на 

производители или такива, одобрени за фи-
нансова помощ по мярка 9. „Учредяване на 
групи и организации на производители“ от 
ПРСР 2014 – 2020 г.;

3. еднолични търговци и юридически лица, 
различни от кандидатите по т. 1 и 2. 

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са ре-
гистрирани по Търговския закон или Закона 
за кооперациите.

(3) Земеделските стопани по ал. 1, т. 1 
към датата на подаване на заявлението за 
подпомагане трябва да отговарят на следните 
условия:

1. да са регистрирани като земеделски 
стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. 
за създаване и поддържане на регистър на 
земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  7   

2. минималният стандартен производствен 
обем на земеделското им стопанство е не по-
малко от левовата равностойност на 8000 евро.

(4) Минималният стандартен производ-
ствен обем на земеделското стопанство по 
ал. 3, т. 2 се доказва с декларация по образец 
съгласно приложение № 2 за изчисление на 
минималния стандартен производствен обем 
на стопанството през текущата стопанска 
година към момента на кандидатстване и:

1. регистрация на обработваната от кан-
дидата земя и отглежданите животни в Ин-
тегрираната система за администриране и 
контрол (ИСАК); или

2. документ за собственост или ползване 
на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 
и 12 от Закона за собствеността и ползване-
то на земеделските земи, която участва при 
изчисляването му; или

3. анкетните формуляри от анкетна кар-
та/анкетни карти на земеделския стопанин, 
издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 
за създаване и поддържане на регистър на 
земеделските стопани.

(5) Обработваната от кандидата земя, която 
участва при изчисление на минималния стан-
дартен производствен обем на земеделското 
стопанство, не трябва да противоречи на раз-
поредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане 
на земеделските производители.

(6) За едноличните търговци, които не 
са регистрирани или са регистрирани през 
годината, предхождаща годината на канди-
датстване, като земеделски стопани по реда 
на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и под-
държане на регистър на земеделските стопани, 
се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 
ал. 3 и 4 и чл. 28, ал. 2 като физически лица.

Чл. 8. (1) Кандидатите/ползвателите се 
подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми и ликвидни задължения 
към Държавен фонд „Земеделие“;

2. нямат изискуеми публични задължения 
към държавата;

3. не са в открито производство за обявя-
ване в несъстоятелност или не са обявени в 
несъстоятелност;

4. не са в производство по ликвидация.
(2) Изискването по ал. 1, т. 4 не се прилага 

за кандидати еднолични търговци.
(3) Не се предоставя финансова помощ 

в случай, че представляващият кандидата/
ползвателя на помощта едноличен търговец, 
търговско дружество или юридическо лице 
и член/ове на управителния им орган, както 
и временно изпълняващ такава длъжност, 
включително прокурист или търговски пъл-
номощник, както и лицата с правомощия за 
вземане на решения или контрол по отно-
шение на кандидата/ползвателя на помощта, 
попадат в някоя от категориите, определени 
в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и 
чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, приложими 
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съ-
вета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), 
наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012“.

(4) Не се предоставя финансова помощ на 
кандидати/ползватели на помощта:

1. при които представляващият кандидата/
ползвателя на помощта едноличен търговец, 
търговско дружество или юридическо лице 
и член/членове на управителния им орган, 
както и временно изпълняващ такава длъж-
ност, включително прокурист или търговски 
пълномощник, е свързано лице по смисъла 
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси с лице, заемащо 
публична длъжност в Управляващия орган 
или Разплащателната агенция (РА), което е 
участвало при одобряването на заявлението 
за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 
22 от Закона за предотвратяване и установя-
ване на конфликт на интереси.

(5) Изпълнението на изискванията по ал. 3 
и 4 се доказва от кандидата/ползвателя на 
помощта и от лицата, участващи в юридичес-
кото лице, за колективни инвестиции със:

1. декларация към момента на кандидат-
стване;

2. официални документи, издадени от съот-
ветните компетентни органи, за обстоятелства-
та, за които такива документи се издават, и с 
декларация за всички останали обстоятелства, 
включително и за обстоятелствата по чл. 23 
от Закона за търговския регистър.

(6) Не се предоставя финансова помощ 
на кандидати/ползватели на помощ, които 
са включени в Централната база данни на 
отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

Чл. 9. (1) Не се дава предимство, а даденото 
предимство се отнема, когато бъде установе-
но, че кандидат за подпомагане или негови 
членове са създали изкуствено условията след 
1 януари 2014 г., необходими за получаване 
на това предимство, в противоречие с целите 
на европейското право и българското законо-
дателство в областта на селското стопанство.

(2) Финансовата помощ не се предоставя на 
кандидати/ползватели на помощта, които не са 
независими предприятия по смисъла на чл. 4, 
ал. 2 от Закона за малките и средните пред-
приятия и за които се установи, че са учредени 
или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел 
получаване на предимство в противоречие с 
целта на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., 
включително с цел получаване на финансова 
помощ в размер, надвишаващ посочените по 
тази наредба максимални размери.
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Раздел III
Финансови условия

Чл. 10. Финансова помощ по реда на тази 
наредба се предоставя в рамките на наличните 
средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата 
на възстановяване на действително направени 
и платени допустими разходи.

Чл. 11. (1) Финансовата помощ за одобре-
ни проекти е в размер 50 на сто от общия 
размер на допустимите за финансово подпо-
магане разходи за проекти, представени от 
микро-, малки или средни предприятия, а за 
проекти, представени от големи предприятия, 
финансовата помощ е в размер на 40 на сто от 
общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

(2) Финансовата помощ за общите разходи 
по чл. 30, ал. 1, т. 11 по проекта и за заку-
пуване на земя, сгради и друга недвижима 
собственост се определя съгласно съответното 
процентно съотношение по ал. 1.

Чл. 12. Разликата между пълния размер 
на допустимите за финансово подпомагане 
разходи и размера на финансовата помощ се 
осигурява от кандидата, като участието на 
кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 13. (1) Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 15 000 евро.

(2) Максималният размер на общите до-
пустими разходи по подмярката за целия 
период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., 
включително при кандидатстване с интег-
риран проект за един кандидат, е левовата 
равностойност на 3 000 000 евро.

(3) Максималният размер на общите до-
пустими разходи по подмярката за проекти за 
колективни инвестиции, представени от групи 
или организации на производители по чл. 7, 
ал. 1, т. 2, включително при кандидатстване с 
интегриран проект за целия период на прила-
гане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, 
е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

(4) Максималният размер на общите до-
пустими разходи по подмярката за периода 
на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може 
да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3, за 
кандидатите и/или ползвателите по чл. 7, ал. 1, 
които помежду си са предприятия партньори 
и/или свързани предприятия по смисъла на 
Закона за малките и средните предприятия.

Чл. 14. Финансовата помощ по проект 
може да бъде изплащана авансово, междинно 
и окончателно.

Чл. 15. (1) Допустимо е авансово плаща-
не в размер до 50 на сто от стойността на 
одобрената финансова помощ по проекта и 
се изплаща при условията и по реда на склю-
чения договор.

(2) Авансово плащане се допуска, при 
условие че неговият размер надвишава 10 на 
сто от стойността на одобрената финансова 

помощ по проекта. Авансово плащане е до-
пустимо не повече от един път за периода на 
изпълнение на проекта.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено 
не по-късно от шест месеца преди крайната 
дата за изпълнение на инвестицията по склю-
чения договор за отпускане на финансовата 
помощ.

(4) Когато се изплаща авансово плащане, 
се изисква представяне от ползвателя на 
безусловна и неотменима банкова гаранция 
в полза на РА в размер 100 на сто от стой-
ността на авансовото плащане или договор 
за поръчителство, с който най-малко двама 
поръчители, всеки от които се задължава пред 
кредитора РА да отговаря за изпълнението на 
задължението по авансовото плащане на длъж-
ника – ползвател на помощта, в размер 100 
на сто от стойността на авансовото плащане.

(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря 
на следните условия:

1. да е юридическо лице – търговец по 
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, 
и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска 
дейност най-малко три години преди датата 
на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към 
Държавен фонд „Земеделие“;

4. да няма изискуеми публични задължения 
към държавата;

5. да не е в открито производство по несъс-
тоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;
7. двадесет и пет на сто от размера на собст-

вения му капитал, отразен във финансовите 
отчети от последната приключена финансова 
година и/или последното приключило триме-
сечие, преди подаване на заявката за авансово 
плащане да е равен или по-голям от 100 на 
сто от стойността на искания аванс;

8. двадесет на сто от размера на приходи-
те му от продажби за последната финансова 
година да е по-голям или равен на 100 на сто 
от стойността на искания аванс.

(6) При изчисляването на размера на 
собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва 
поетите задбалансови и условни задължения 
на поръчителя, като в тях не се включват 
обезпечения по кредити и по други задълже-
ния, които са отразени в баланса.

(7) Когато едно лице е поръчител на повече 
от един ползвател по ПРСР 2014 – 2020 г., по-
ръчителят трябва да отговаря на условията по 
ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство, 
като общият размер на обезпечените вземания 
за авансови плащания по сключените между 
съответния поръчител и РА договори за поръ-
чителство не може да надхвърля 3 000 000 лв.

(8) Разплащателната агенция не сключва 
договор за поръчителство с лице, за което ус-
танови, че не може да изпълни задължението 
по авансовото плащане на длъжника – полз-
вател на помощта, в размер 100 на сто от 
стойността на авансовото плащане.
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(9) Срокът на валидност на банковата га-
ранция по ал. 4 или срокът на задължението 
по договора за поръчителство по ал. 4 трябва 
да покрива срока на договора за отпускане на 
финансовата помощ, удължен с шест месеца.

(10) Банковата гаранция по ал. 4 се ос-
вобождава или договорът за поръчителство 
по ал. 4 се прекратява до 10 работни дни от 
момента, в който РА установи, че сумата на 
одобрените за плащане разходи, съответстваща 
на финансовата помощ, свързана с инвести-
цията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 16. (1) Междинно плащане се извършва 
при условие, че такова е заявено от кандида-
та/ползвателя и е предвидено в договора за 
предоставяне на финансова помощ.

(2) Междинно плащане е допустимо не 
повече от един път за периода на изпълнение 
на проекта, а в случай на проекти с включени 
строително-монтажни работи – не повече от 
два пъти за периода на изпълнение на проекта.

(3) Междинното плащане е допустимо за 
одобрена обособена част от инвестицията, като 
същото може да бъде заявено не по-късно от 
четири месеца преди изтичане на крайния срок 
за извършване на инвестицията по договора 
за предоставяне на финансова помощ.

Раздел IV
Изисквания към проектите

Чл. 17. Финансова помощ се предоставя 
за проекти, които се осъществяват на тери-
торията на Република България.

Чл. 18. (1) Финансова помощ не се пре-
доставя за проекти, включващи инвестиции, 
които не отговарят на разпоредбите на За-
кона за опазване на околната среда, Закона 
за биологичното разнообразие или/и Закона 
за водите.

(2) Финансова помощ не се предоставя за 
проекти, включващи инвестиции за преработ-
ка на селскостопански продукти в неселско-
стопански продукти извън приложение № I 
от Договора за проекти, които:

1. са подадени от кандидати големи пред-
приятия, или

2. не се осъществяват на територията на 
селските райони съгласно приложение № 3.

(3) Проектите, представени от признати 
групи или организации на производители 
или такива, одобрени за финансова помощ по 
мярка 9. „Учредяване на групи и организации 
на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., 
трябва да са пряко свързани с основната зе-
меделска дейност на членовете и основна за 
групата/организацията.

Чл. 19. Финансова помощ не се предос-
тавя, ако за същите инвестиционни разходи 
кандидатът е получил публична финансова 
помощ от държавния бюджет или от бюджета 
на Европейския съюз.

Чл. 20. (1) За подпомагане по реда на тази 
наредба кандидатите представят бизнес план 
по образец съгласно приложение № 4, който 
съдържа подробно описание на планираните 
инвестиции и дейности за 5-годишен период, 

а в случаите на инвестиции за извършване 
на строително-монтажни работи – за 10-го-
дишен период.

(2) Бизнес планът по ал. 1 трябва да показва 
подобряване на дейността на земеделското сто-
панство или предприятието на кандидата или 
на земеделските стопанства на членовете на 
групите или организациите на производители 
чрез прилагане на планираните инвестиции 
и дейности и постигане на една или повече 
от целите съгласно чл. 2 и в съответствие с 
принципите по чл. 2 и 3.

(3) Бизнес планът трябва да доказва ико-
номическата жизнеспособност на проекта и 
стопанството или предприятието за периода, 
посочен в ал. 1, и постигането на показате-
лите, посочени в приложение № 4.

(4) Бизнес планът за интегрирани проекти 
трябва да доказва, че изпълнението му води 
до по-добри финансови резултати от дейност-
та на кандидата, отколкото ако операциите 
или дейностите се изпълняват поотделно, 
като показателите на бизнес плана за ин-
тегрирани проекти трябва да надвишават с 
не по-малко от 10 на сто показателите на 
същия съгласно ал. 3.

(5) Бизнес планът, представен от група/ор-
ганизация на производители, трябва да доказва 
подобряване на дейността на земеделските 
стопанства на членовете и основната дейност 
на групата/организацията чрез прилагане 
на планираните инвестиции и дейности и 
постигане на една или повече цели съгласно 
чл. 2, както и да показва, че инвестициите 
и дейностите са от полза на цялата група/
организация на производители.

Чл. 21. (1) Планираният размер на пре-
работената и произведена от кандидата про-
дукция трябва да покрива най-малко 50 на 
сто от капацитета на подпомаганите активи, 
за които се предоставя финансова помощ в 
съответствие с технологичния проект. 

(2) Минималният размер на преработе-
ната и произведена продукция по ал. 1 се 
изчислява средно за периода на изпълнение 
на бизнес плана. 

Чл. 22. (1) Кандидатът трябва да докаже 
в производствената програма наличието на 
най-малко 50 на сто осигурена суровинна база 
за първа прогнозна година след въвеждане в 
експлоатация на инвестициите, включени в 
проекта.

(2) Най-малко 30 на сто от общата суровинна 
база, определена в производствената програма 
за първа прогнозна година след въвеждане в 
експлоатация на инвестициите, включени в 
проекта, трябва да е от собствена продукция 
и/или от регистрирани земеделски стопани.

(3) В случай на осигуряване на суровинна 
база по ал. 2 от кланични пунктове суровината 
трябва да е придружена от доказателство за 
произход от регистрирани земеделски стопани.

(4) Кандидати с инвестиции за произ-
водство на гранулирани фуражи трябва да 
докажат осигурена реализация на 100 на сто 
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от готовата продукция за целия период на 
изпълнение на бизнес плана.

Чл. 23. (1) Проектите се изпълняват върху 
имот – собственост на кандидата, а когато 
имотът не е собственост на кандидата, към 
проектите се прилагат документи за:

1. учредено право на строеж върху имота 
за срок не по-малко от 6 години за кандидати 
микро-, малки или средни предприятия и 8 
години за кандидати големи предприятия, 
считано от датата на подаване на заявление-
то за подпомагане, когато е учредено срочно 
право на строеж – в случай на кандидатстване 
за разходи за строително-монтажни работи 
за изграждане на нов строеж, надстрояване 
и/или пристрояване на съществуващ строеж 
за които се изисква разрешение за строеж 
съгласно Закона за устройство на територията;

2. документ за ползване на имота за срок 
не по-малко от 6 години за кандидати микро-, 
малки или средни предприятия и 8 години 
за кандидати големи предприятия, считано 
от датата на подаване на заявлението за 
подпомагане – в случай на кандидатстване 
за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови 
машини, оборудване и съоръжения, необходи-
ми за подобряване на производството и/или 
обновяване на сгради и/или помещения, за 
които не се изисква издаване на разрешение 
за строеж съгласно Закона за устройство на 
територията;

б) строително-монтажни работи извън 
случаите по т. 1.

(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква „а“ не се 
изисква при кандидатстване за подпомагане 
за закупуване на специализирани транспортни 
средства, които:

1. не са трайно прикрепени към земята, 
сградите или помещенията;

2. поради своето естество или предназначе-
ние не се използват в затворени помещения.

(3) Към проектите, включващи разходи за 
строително-монтажни работи, се прилагат:

1. заснемане на обекта/съоръжението и/или 
архитектурен план на сградата, съоръжението, 
обекта, който ще се изгражда, ремонтира или 
обновява, когато за предвидените строител-
но-монтажни работи не се изисква одобрен 
инвестиционен проект съгласно Закона за 
устройство на територията;

2. одобрен инвестиционен проект, израбо-
тен във фаза „Технически проект“ или „Ра-
ботен проект (работни чертежи и детайли)“ 
в съответствие с изискванията на Закона за 
устройство на територията и Наредба № 4 
от 2001 г. за обхвата и съдържанието на ин-
вестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 
2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 
102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);

3. подробни количествени сметки за предви-
дените строително-монтажни работи, заверени 
от правоспособно лице;

4. разрешение за строеж, когато издаването 
му се изисква съгласно Закона за устройство 
на територията;

5. становище на главния архитект, че стро-
ежът не се нуждае от издаване на разрешение 
за строеж, когато издаването му не се изисква 
съгласно Закона за устройство на територията.

(4) Проектите, които включват разходи за 
преместваеми обекти, се придружават с разре-
шение за поставяне, издадено в съответствие 
със Закона за устройство на територията.

(5) Към проектите се прилагат технологичен 
проект, схема и описание на технологичния 
процес. 

Чл. 24. Дейностите и инвестициите по 
проекта, за които се изисква лицензиране, 
разрешение и/или регистрация за извърш-
ване на дейността/инвестицията съгласно 
българското законодателство, се подпомагат 
само ако са представени съответните лицензи, 
разрешения и/или документ, удостоверяващ 
регистрацията.

Чл. 25. Когато правилата на Общата орга-
низация на пазарите на земеделски продукти 
на ЕС или схеми за директно подпомагане, 
финансирани от Европейския земеделски 
фонд за гарантиране на земеделието, нала-
гат ограничения върху производството или 
върху подпомагането на ЕС на равнището 
на отделния земеделски стопанин или от-
делното стопанство, инвестиции, които биха 
увеличили обема на производството над тези 
ограничения, не се подпомагат.

Чл. 26. (1) Финансова помощ се предоставя 
за инвестиции за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници.

(2) Инвестиции по ал. 1, включително 
проекти с инвестиции за производство на 
електрическа и/или топлинна енергия или 
енергия за охлаждане и/или производство 
на биогорива и течни горива от биомаса, се 
подпомагат, ако са за собствено потребление 
и същите не надхвърлят необходимото ко-
личество енергия за покриване нуждите на 
предприятието. Капацитетът на инсталациите 
не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

(3) При комбинирано топло- и електропро-
изводство капацитетът на инсталацията трябва 
да съответства на необходимата за дейностите 
на предприятието полезна топлоенергия.

(4) При производство на електроенергия от 
биомаса инсталациите трябва да произвеждат 
най-малко 10 на сто топлинна енергия.

(5) Проекти с инвестиции за производство 
на биогорива и течните горива от биомаса 
се подпомагат при условие, че отговарят на 
критериите за устойчивост, определени в 
чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобно-
вяеми източници.

(6) Използваните за производство на биое-
нергия, включително биогорива, суровини от 
зърнени и други богати на скорбяла култури, 
захарни и маслодайни култури и суровини, 
които се използват за фуражи, не трябва да 
надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, 
използвани за това производство. 

(7) Условието по ал. 6 не се прилага за 
отпадъчни продукти от култури, които не се 
използват за фуражи.



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

(8) Към заявлението за подпомагане се 
прилага анализ, удостоверяващ изпълнението 
на условията по ал. 2 – 7, изготвен и съгласу-
ван от правоспособно лице с компетентност 
в съответната област.

(9) При производство на биоенергия кан-
дидатът трябва да докаже наличието на су-
ровинна база за периода на изпълнение на 
бизнес плана.

Чл. 27. Не се подпомагат като самостоя-
телен проект:

1. събарянето на стари сгради и производ-
ствени съоръжения;

2. инвестициите в нематериални активи;
3. единствено маркетинг на продукт/

продукти, с изключение на случаите, когато 
проектът е за пазар на производители и/или 
когато тези продукти са получени в резултат 
на преработка на селскостопански продукти, 
извършена от кандидата.

Чл. 28. (1) Изборът се извършва при даване 
приоритет на проекти:

1. с инвестиции за преработка на суровини 
от чувствителни сектори съгласно приложение 
№ 5, измерени в тон;

2. с инвестиции за въвеждане на нови и 
енергоспестяващи технологии и иновации в 
преработвателната промишленост;

3. с инвестиции за постигане стандартите 
на ЕС, подпомагани по мярката, включително 
такива за намаляване на емисиите при про-
изводство на енергия от биомаса;

4. с инвестиции за преработка на биологич-
ни суровини и производство на биологични 
продукти;

5. с инвестиции за насърчаване на коопе-
рирането и интеграцията между земеделските 
стопани и предприятия от преработвателната 
промишленост;

6. чието изпълнение води до осигуряване 
на устойчива заетост на територията на сел-
ските райони;

7. изпълнявани в Северозападния район.
(2) Кандидати с проекти за инвестиции за 

насърчаване на интеграцията между земедел-
ските стопани и предприятия от преработ-
вателната промишленост може да са само 
лица, които са регистрирани като земеделски 
стопани най-малко две години преди датата 
на кандидатстване, с изключение на признати 
групи/организации на производители.

(3) Кандидати с проекти за инвестиции за 
намаляване на емисиите при производство 
на енергия от биомаса са лица, при които в 
проекта са включени разходи за инвестиции 
в котли на твърдо гориво за най-малко 15 на 
сто от общите допустими разходи и същите са 
в съответствие с изискванията на Директива 
2009/125/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване 
на рамка за определяне на изискванията за 
екодизайн към продукти, свързани с енерго-
потреблението (OB L 285, 31 октомври 2009 г.) 
и Регламент за прилагане на Директива 

2009/125/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на изискванията за 
екопроектиране на котли на твърдо гориво.

(4) Кандидати с проекти, чието изпълнение 
води до осигуряване на устойчива заетост, са 
такива, които водят до създаване на работни 
места и/или запазване на броя съществуващи 
работни места към предходната календарна 
година.

(5) Кандидати с проекти, изпълнявани на 
територията на селски район, са лица, при 
които всички инвестиции по проекта, за които 
се кандидатства, се намират в един или някол-
ко селски района съгласно приложение № 3. 

(6) Кандидати с проекти, изпълнявани в 
Северозападния район, са лица, при които 
всички инвестиции по проекта, за които се 
кандидатства, се намират в административна 
област, посочена в приложение № 6.

(7) Кандидати с проекти с инвестиции за 
постигане на стандартите на ЕС са лица, при 
които в проекта са включени инвестиции 
за постигане на съответствие с Регламент /
ЕО/№ 853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение III, 
Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г. 
за защита на животните при клане и Наредба 
№ 4 от 2014 г. за специфичните изисквания 
към производството на суровини и храни от 
животински произход в кланични пунктове, 
тяхното транспортиране и пускане на пазара 
(ДВ, бр. 60 от 2014 г.) и същите са млади 
земеделски стопани.

(8) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се 
определя в съответствие с критерии за подбор 
на проекти съгласно приложение № 7 и се 
преценява към датата на подаване на заявле-
нието за подпомагане съобразно приложените 
към него документи.

(9) В случай че изпълнението на приори-
тетите по ал. 1 е станало основание за кла-
сиране на кандидата пред други кандидати 
по реда на тази наредба, той се задължава 
да поддържа съответствие с приоритетите по 
ал. 1, в срока по чл. 52, ал. 1.

Чл. 29. Подпомагат се проекти, които са 
получили минимален брой от 10 точки по 
критериите за подбор, посочени в приложе-
ние № 7.

Раздел V
Допустими разходи

Чл. 30. (1) Допустими за финансова помощ 
са следните разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизи-
ране на сгради и други недвижими активи, 
свързани с производството и/или маркетинга, 
включително такива, използвани за опазване 
компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов 
лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 
съоръжения и оборудване, необходими за 
подобряване на производствения процес по 
преработка и маркетинга, в т.ч. за:
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а) преработка, пакетиране, включително 
охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване 
и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеж-
дане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната 
среда;

г) производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствените нужди 
на предприятието, включително чрез прера-
ботка на растителна и животинска първична 
и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност 
и за подобряване и контрол на качеството и 
безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за из-
пълнение на проекта във връзка с изграждане 
и/или модернизиране на сгради, помещения 
и други недвижими материални активи, пред-
назначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и други 
недвижими имоти, необходими за изпълнение 
на проекта, предназначени за производствени 
дейности на територията на селски район 
съгласно приложение № 3;

5. закупуване, включително чрез финан-
сов лизинг, на специализирани транспортни 
средства, включително хладилни такива, за 
превоз на суровините или готовата продукция, 
използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включи-
телно оборудване на лаборатории, които са 
собственост на кандидата, разположени са 
на територията на предприятието и са пря-
ко свързани с нуждите на производствения 
процес, включително чрез финансов лизинг; 

7. материални инвестиции за постигане на 
съответствие с новоприети стандарти на Съ-
юза съгласно приложение № 8, включително 
чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с 
международно признати стандарти за систе-
ми за управление, разходи за въвеждане на 
добри производствени практики, системи за 
управление на качеството и подготовка за сер-
тификация в предприятията само когато тези 
разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително 
чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни 
права и лицензи, за регистрация на търговски 
марки и процеси, необходими за изготвяне и 
изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. 
разходи за предпроектни проучвания, такси, 
хонорари за архитекти, инженери и консултан-
ти, консултации за икономическа устойчивост 
на проекти, извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди подаване на 
заявлението за подпомагане, така и по време 
на неговото изпълнение, които не могат да 
надхвърлят 12 на сто от общия размер на 
допустимите разходи по проект, включени 
в т. 1 – 10.

(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 11 не 
може да превишават следните стойности:

1. за консултантски услуги, свързани с 
подготовката и управлението на проекта, като 
част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да 
превишават 5 на сто от допустимите разходи 
по ал. 1, т. 1 – 10, но не повече от левовата 
равностойност на 35 000 евро;

2. разходите за изготвяне на технически 
и работен проект в случаите на строително-
монтажни дейности, като част от разходите 
по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 2,25 на 
сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 10;

3. разходите за изготвяне на технологичен 
проект, когато не е включен в разходите по 
т. 2, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не 
могат да превишават 2,25 на сто от допусти-
мите разходи по ал. 1, т. 1 – 10;

4. разходите за строителен надзор като 
част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да 
превишават едно на сто от допустимите раз-
ходи по ал. 1, т. 1 – 10; 

5. разходите за предпроектни проучвания, 
правни услуги и хонорари за архитекти и 
инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като 
част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да 
превишават 1,5 на сто от допустимите разходи 
по ал. 1, т. 1 – 10.

(3) Разходите за закупуване на земя, сгради 
и други недвижими имоти по ал. 1, т. 3 и 4 
не могат да надхвърлят 10 на сто от общия 
размер на допустимите разходи по ал. 1, 
т. 1 и 2 и т. 5 – 10.

(4) Разходите по ал. 1, т. 11 са допустими, 
ако са извършени не по-рано от 1 януари 
2014 г., независимо дали всички свързани с 
тях плащания са направени.

(5) Дейностите и разходите по проекта, с 
изключение на разходите по ал. 1, т. 11, са 
допустими, ако са извършени след подаване 
на заявлението за подпомагане, независимо 
дали всички свързани с тях плащания са 
направени.

(6) Разходите за закупуване на земя, сгра-
ди и други недвижими имоти – недвижима 
собственост, са допустими за финансиране 
до размера на данъчната им оценка, валид-
на към датата на подаване на заявлението 
за подпомагане. В случай че към датата на 
придобиването данъчната оценка е с по-ни-
ска стойност, допустими за финансиране са 
разходи до този размер.

(7) Закупуването чрез финансов лизинг 
на активите е допустимо, при условие че 
ползвателят на помощта стане собственик 
на съответния актив не по-късно от датата 
на подаване на заявката за междинно или 
окончателно плащане за същия актив.

(8) Разплащателната агенция извършва 
оценка на основателността на предложените за 
финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне 
на предложените разходи с определените от 



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  13   

РА референтни разходи за допустими за фи-
нансиране активи и услуги и/или сравняване 
на представени оферти.

(9) Списък с активите, дейностите и услуги-
те, за които са определени референтни разходи, 
се съгласува от министъра на земеделието 
и храните и се публикува на електронната 
страница на РА не по-късно от датата на 
публикуване на заповедта за определяне на 
съответния период на прием на заявления за 
подпомагане.

(10) За всеки заявен за финансиране раз-
ход по ал. 1, който към датата на подаване 
на заявлението за подпомагане е включен в 
списъка по ал. 9, кандидатът представя една 
независима оферта в оригинал, която съдър-
жа наименованието на оферента, срока на 
валидност на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на оферента, под-
робна техническа спецификация на активите/
услугите, цена в левове или евро с посочен 
данък върху добавената стойност (ДДС). Раз-
плащателната агенция извършва съпоставка 
между размера на определения референтен 
разход и на предложения за финансиране от 
кандидата, като одобрява за финансиране 
разхода до по-ниския му размер.

(11) За всеки заявен за финансиране разход 
по ал. 1, който към датата на подаване на 
заявлението за подпомагане не е включен в 
списъка по ал. 9, кандидатът представя най-
малко три съпоставими независими оферти 
в оригинал, които съдържат наименование 
на оферента, срока на валидност на оферта-
та, датата на издаване на офертата, подпис 
и печат на оферента, подробна техническа 
спецификация на активите/услугите, цена в 
левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът 
представя и решение за избор на доставчика/
изпълнителя, запитване за оферта по образец 
съгласно приложение № 9, а когато не е избрал 
най-ниската оферта – писмена обосновка за 
мотивите, обусловили избора му. В тези случаи 
РА извършва съпоставка между размера на 
разхода, посочен във всяка от представените 
оферти, като одобрява за финансиране разхода 
до най-ниския му размер, освен ако канди-
датът е представил мотивирана обосновка за 
направения избор.

(12) В случаите по ал. 10 и 11 оферентите, 
когато са местни лица, трябва да са вписани в 
търговския регистър, а оферентите – чуждес-
транни лица, следва да представят документ 
за правосубектност съгласно националното им 
законодателство. Оферентите на строително-
монтажни работи, местни и чуждестранни 
лица, трябва да бъдат вписани в Централен 
професионален регистър на строителя съгласно 
Закона за Камарата на строителите и да могат 
да извършват строежи и/или отделни видове 
строителни и монтажни работи от съответната 
категория съгласно изискванията на чл. 3, 
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. 
Изискването за вписване в търговския регис-

тър не се прилага за Националната служба 
за съвети в земеделието, физически лица, 
предоставящи услуги по ал. 1, т. 11.

(13) Когато за заявения за финансиране 
разход кандидатът е представил съпоставими 
оферти, независимо че разходът е включен 
в списъка по ал. 9, РА извършва съпоставка 
между размера на разхода, посочен във всяка 
от представените оферти, и размера на опре-
деления референтен разход, като одобрява за 
финансиране разхода до най-ниския му размер. 
Когато кандидатът е представил мотивирана 
обосновка за направения избор, съпоставката 
се извършва между размера на определения 
референтен разход и размера на предложения 
за финансиране разход, като РА одобрява за 
финансиране разхода до по-ниския му размер.

(14) Изискванията по ал. 8 – 13 не се прила-
гат по отношение на заявени за финансиране 
разходи за закупуване на земя, сгради и други 
недвижими имоти.

(15) За разходите по ал. 1, т. 11, извършени 
преди датата на подаване на заявлението за 
подпомагане, кандидатите, които се явяват 
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от 
Закона за обществените поръчки, при подаване 
на заявлението за подпомагане представят 
заверено от възложителя копие на всички 
документи от проведената съгласно изисква-
нията на Закона за обществените поръчки 
процедура за избор на изпълнител/и.

(16) За кандидати, които са възложители 
по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за об-
ществените поръчки, обосноваността на раз-
хода може да се преценява чрез съпоставяне 
с определени референтни разходи.

Чл. 31. (1) Финансова помощ не се пре-
доставя за разходи за: 

1. закупуване на оборудване, машини и 
съоръжения втора употреба;

2. данък върху добавена стойност (ДДС), с 
изключение на невъзстановим ДДС, когато е 
поет действително и окончателно от кандида-
ти, различни от лицата, освободени от данък 
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху 
добавената стойност;

3. лизинг, с изключение на финансов лизинг 
и спазване на изискването по чл. 30, ал. 7; 

4. оперативни разходи, вкл. разходи за 
поддръжка, наеми, застраховка;

5. банкови такси, разходи за гаранции, 
изплащане и рефинансиране на лихви; 

6. принос в натура; 
7. изследвания за разработване на нови 

продукти, процеси и технологии;
8. търговия на дребно;
9. сертификация по НАССР (Анализ на 

опасностите и контрол на критичните точки) 
и по други международно признати стандарти;

10. закупуване на нови машини и оборуд-
ване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната 
им стойност;

11. плащания в брой;
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12. лихви и комисиони, печалба на ли-
зинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни 
разходи по лизинговия договор, в случаите 
на финансов лизинг;

13. инвестиции, за които са установени из-
куствено създадени условия за получаване на 
помощта, с цел осъществяване на предимство 
в противоречие с целите на мярката;

14. инвестиции, които представляват обик-
новена подмяна.

Чл. 32. (1) Финансова помощ за преработка 
на продукти от приложение № І от Договора в 
продукти извън приложение № І от Договора 
се предоставя в съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕС) №702/2014 от 25 юни 2014 г. 
относно деклариране на някои категории 
помощи в секторите на селското и горското 
стопанство и в селските райони за съвместими 
с вътрешния пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ, L 193 
от 1 юли 2014 г.).

(2) Кандидатите за финансова помощ, чии-
то инвестиции попадат в обхвата на ал. 1, 
представят декларация за размера на получе-
ните държавни помощи по образец съгласно 
приложение № 10.

Г л а в а  т р е т а

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I
Общи изисквания към документите и реда 

за кандидатстване

Чл. 33. Документите, приложени към 
заявлението за подпомагане и към заявките 
за плащане, както и тези, представени от 
кандидатите/ползвателите в резултат на до-
пълнително искане от РА, трябва да бъдат:

1. представени в оригинал, нотариално 
заверено копие или копие, заверено от кан-
дидата; в случай на представяне на заверени 
от кандидата копия на документи техните 
оригинали се предоставят за преглед от слу-
жител на РА;

2. подадени лично от кандидата или от 
упълномощено от него лице с нотариално 
заверено изрично пълномощно;

3. представени на български език; в случа-
ите, когато оригиналният документ е изготвен 
на чужд език, той трябва да бъде придру-
жен с превод на български език, извършен 
от заклет преводач, а когато документът е 
официален по смисъла на Гражданския про-
цесуален кодекс – да бъде легализиран или с 
апостил; когато между Република България и 
държавата, от която произхожда документът, 
е страна по Конвенцията за премахване на 
изискването за легализация на чуждестранни 
публични актове, съставена в Хага на 5 ок-
томври 1961 г. (ратифицирана със закон – ДВ, 
бр. 47 от 2000 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.; 

попр., бр. 17 от 2014 г.), и между нея и Репуб-
лика България има договор за правна помощ, 
освобождаващ документите от легализация, 
документът трябва да е представен съгласно 
режима на двустранния договор.

Чл. 34. (1) Започването и приключването 
на приема на заявления за подпомагане се 
определят със заповед на министъра на земе-
делието и храните. Заповедта съдържа начална 
и крайна дата за приемане на заявления за 
подпомагане, както и бюджета на подмярката 
за съответния период на прием.

(2) В заповедта по ал. 1 могат да бъдат 
определени и допълнителни ограничения 
относно допустимите за финансова помощ 
разходи, инвестиции, кандидати и интегри-
рани проекти.

(3) При вземане на решение за започване 
на приема на заявления за подпомагане се 
публикува съобщение най-малко 10 работни 
дни преди започването на приема на елек-
тронните страници на Министерството на 
земеделието и храните и РА и на общодостъпно 
място в областните дирекции на Държавен 
фонд „Земеделие“ и в областните дирекции 
„Земеделие“. 

(4) При вземане на решение за прекратяване 
на приема на заявления за подпомагане по 
ал. 1 съобщението се публикува най-малко 10 
работни дни преди прекратяване на приема 
на електронните страници на Министер-
ството на земеделието и храните и РА и на 
общодостъпно място в областните дирекции 
на Държавен фонд „Земеделие“ и областните 
дирекции „Земеделие“.

(5) При вземане на решение за изменение 
на заповедта по ал. 1 съобщението се пуб-
ликува най-малко 10 календарни дни преди 
влизане в сила на изменението и не по-късно 
от 10 календарни дни от определената крайна 
дата на приема на електронните страници на 
Министерството на земеделието и храните и 
РА и на общодостъпно място в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“ и областните 
дирекции „Земеделие“.

Раздел II
Процедура за разглеждане на заявления за 

подпомагане

Чл. 35. (1) Кандидатите или упълномощени 
с изрично и нотариално заверено пълномощно 
от тях лица подават в областната дирекция 
на Държавен фонд „Земеделие“ по място на 
извършване на инвестицията заявление за 
подпомагане по образец съгласно приложе-
ние № 11 и прилагат документите, указани в 
същото приложение.

(2) Длъжностно лице от областната дирек-
ция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва 
преглед на документите в присъствието на 
кандидата или упълномощеното от него лице.
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(3) При липса или нередовност на доку-
ментите по ал. 1 длъжностното лице връща 
документите на кандидата, като писмено по-
сочва установените липси и/или нередовности 
и предоставя копие на контролния лист.

(4) Заявлението за подпомагане може да 
бъде прието и при липса и/или нередовност, 
но само когато те се отнасят за документи, 
издавани от други държавни и/или общински 
органи и институции, за които кандидатът 
представи писмени доказателства, че е на-
правил искане за издаване от съответния 
орган. Кандидатът подписва декларация, че 
е запознат с липсите и нередовностите и по-
ема задължение да представи издадените въз 
основа на искането документи най-късно в 
срока по чл. 36, ал. 3, като писмено посочва 
мотивите и забележките си.

(5) Приетите заявления за подпомагане 
получават уникален идентификационен номер 
с отбелязани дата, час и минута.

(6) Възможността за подаване на заявления 
за подпомагане по електронен път се пред-
вижда изрично в заповедта по чл. 34, ал. 1, 
като в нея задължително се съдържат указания 
към кандидатите за финансово подпомагане 
относно реда и начина на подаването на за-
явленията за подпомагане по електронен път.

Чл. 36. (1) В срок до три месеца от край-
ната дата за съответния период на прием, 
определен в заповедта по чл. 34, РА:

1. извършва предварителна оценка на 
критериите за подбор в случаите, при които 
размерът на заявената финансова помощ на 
всички подадени заявления надхвърля раз-
полагаемия бюджет, определен в заповедта 
на министъра на земеделието и храните за 
съответния период на прием;

2. извършва административна проверка на 
представените документи, заявените данни и 
други обстоятелства, свързани със заявлението 
за подпомагане;

3. може да извърши посещение на място за 
установяване на фактическото съответствие 
с представените документи, като:

а) посещението на място се извършва в 
присъствието на кандидата или на упълно-
мощен от него представител;

б) след приключване на посещението на 
място служителят на РА представя протоко-
ла с резултатите от посещението за подпис 
на кандидата или на упълномощен от него 
представител, който има право да напише в 
протокола обяснения и възражения по напра-
вените констатации;

в) екземпляр от протокола по буква „б“ се 
предоставя на кандидата или на упълномощен 
негов представител веднага след приключване 
на посещението на място;

г) в случай че кандидатът или упълно-
мощен негов представител не е открит при 
извършване на посещението на място, РА 
уведомява кандидата, като му изпраща копие 
от протокола;

д) в срок до 10 работни дни от получава-
нето на протокола за посещението на място 
кандидатът може писмено да направи възра-
жения и да даде обяснения по направените 
констатации пред изпълнителния директор 
на РА;

4. одобрява или отхвърля заявлението за 
подпомагане.

(2) При проекти, включващи разходи за 
строително-монтажни работи, в срок до 10 
работни дни от подаване на заявлението за 
подпомагане длъжностно лице от РА задъл-
жително извършва посещението на място по 
ал. 1, т. 3.

(3) При липса или нередовност на доку-
менти, при възникване на необходимост от 
предоставяне на допълнителни документи при 
непълнота и неяснота на заявените данни и 
посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и с 
цел да се удостовери верността на заявените 
данни, РА указва на кандидата необходимостта 
от представяне на допълнителни данни и/или 
документи. Кандидатът е длъжен в срок до 10 
работни дни от получаване на уведомяването 
да представи изисканите му данни и/или до-
кументи. Представени след този срок данни 
и/или документи, както и такива, които не са 
изрично изискани от РА, не се вземат предвид 
при последващата обработка на заявлението 
за подпомагане.

(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, 
когато:

1. Разплащателната агенция е упражнила 
правомощието си по ал. 3 – със срока за 
представяне на изисканите данни и/или до-
кументи от страна на кандидата;

2. в резултат от действията по ал. 1 са съ-
брани документи и/или информация, които 
създават съмнение за нередност – до установя-
ване от РА на всички факти и обстоятелства, 
необходими за изясняване на случая, а при 
установени съмнения за наличие на престъпни 
обстоятелства – до постановяване на влязъл 
в сила акт на компетентния орган;

3. при обработката на заявлението за под-
помагане РА установи необходимост от пре-
доставяне на становище от други органи или 
институции – до датата на получаването му.

(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 изпълни-
телният директор на Държавен фонд „Земеде-
лие“ – Разплащателна агенция, издава заповед 
за спиране на производството по обработка на 
заявлението за подпомагане, която се връчва 
на кандидата.

(6) Заявлението за подпомагане и прило-
жените към него документи могат да бъдат 
изцяло или частично оттеглени от кандидата 
по всяко време в писмена форма. Оттеглянето 
поставя кандидата в положението, в което се 
е намирал преди подаването на оттеглените 
документи или на част от тях.

(7) Когато кандидатът е уведомен от РА за 
случаи на несъответствия и/или нередности 
в заявлението за подпомагане и приложените 
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към него документи по реда на ал. 3 или когато 
кандидатът е уведомен за намерението на РА 
да извърши проверка/посещение на място, 
или когато при проверката/посещението на 
място се установи нередност, не се разрешава 
оттегляне по отношение на частите на тези 
документи, засегнати от нередността. В тези 
случаи РА писмено уведомява кандидата 
за решението си по направеното искане за 
оттегляне.

(8) При оттегляне на заявлението за подпо-
магане, което не попада в обхвата на ал. 7, РА 
прекратява образуваното пред нея администра-
тивно производство, а кандидатът има право 
да подаде ново заявление за подпомагане за 
финансиране на същия проект, в случай че е 
обявен нов период на прием по подмярката. 

(9) Заявленията за подпомагане и прило-
жените към тях документи могат да бъдат 
поправяни и коригирани по всяко време след 
подаването им само в случай на очевидни 
грешки, признати от РА въз основа на цялостна 
преценка на конкретния случай, и при усло-
вие, че кандидатът е действал добросъвестно.

(10) Разплащателната агенция може да 
признае очевидни грешки само ако те могат 
да бъдат непосредствено установени при техни-
ческа проверка на информацията, съдържаща 
се в документите по ал. 9.

(11) Не се допуска коригиране или попра-
вяне на заявленията за подпомагане и при-
ложените към тях документи извън случаите 
по ал. 9.

(12) При оттегляне по ал. 6 на документите 
или части от тях новите обстоятелства не се 
вземат под внимание в случаите, при които 
оказват или биха оказали влияние върху те-
жестта на критериите за подбор.

Чл. 37. За осигуряване на прозрачност спи-
сък на одобрените и отхвърлените проекти се 
публикува на електронните страници на РА 
и Министерството на земеделието и храните 
при спазване на Закона за защита на лични-
те данни и на ограниченията за опазване на 
търговска, производствена или друга защитена 
от закона тайна.

Чл. 38. (1) Изпълнителният директор на 
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция, издава заповед за пълен или частичен 
отказ за финансиране при:

1. нередовност на документите или не-
пълнота или неяснота на заявените данни и 
посочените факти, установени при проверките 
по чл. 36, ал. 1, т. 2 и 3; 

2. несъответствие с целите и изискванията 
към кандидатите, дейностите, проектите и 
заявените разходи, определени в тази наредба;

3. несъответствие на проекта с минималния 
брой точки съгласно чл. 29;

4. неотстраняване на нередовност на до-
кументи, непълнота и неяснота на заявените 
данни и посочени факти и/или непредставяне 
на изисканите от РА документи, необходими 
за удостоверяване верността на заявените от 

кандидата данни до изтичане на срока по 
чл. 36, ал. 3, като РА отказва изцяло финан-
сирането или намалява финансовата помощ в 
съответствие с естеството на неотстранените 
нередности, непълноти, неясноти и/или липси;

5. недостатъчен бюджет за финансиране 
на подаденото заявление за подпомагане, 
определен в заповедта за откриване на съот-
ветния прием;

6. стойност на допустимите разходи по 
проекта под определения минимален размер, 
съответно над определения максимален размер 
съгласно чл. 13; 

7. установяване на обстоятелствата, по-
сочени в чл. 8, ал. 3, 4 и 6, както и непред-
ставяне на някой от документите в срока по 
чл. 36, ал. 3.

(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 
кандидатът има право да сключи договор за 
предоставяне на финансова помощ за одо-
брената част от допустимите разходи или да 
кандидатства отново за същата инвестиция 
по реда на тази наредба.

(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кан-
дидатът има право да кандидатства отново за 
предоставяне на финансова помощ за същата 
инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 39. Преди издаване на заповед за 
одобрение на заявлението за подпомагане 
РА изисква от кандидата в срок 10 дни от 
получаването на уведомяването му за това 
да представи:

1. свидетелство за съдимост от кандида-
та – физическо лице, или от представляващия 
кандидата едноличен търговец, търговско 
дружество или юридическо лице и член/ове 
на управителния им орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, включително 
прокурист или търговски пълномощник, 
както и от лицата с правомощия за вземане 
на решения или контрол по отношение на 
кандидата/ползвателя на помощта, издадено 
най-рано 4 месеца преди представянето му;

2. декларацията съгласно приложение № 12.
Чл. 40. (1) Постъпилите заявления за 

подпомагане се оценяват съгласно критери-
ите за подбор, посочени в приложение № 7. 
Съответствието с критериите за подбор се 
преценява към датата на подаване на заявле-
нието за подпомагане съобразно приложените 
към заявлението за подпомагане документи. 

(2) Заявленията за подпомагане се класи-
рат според получените при оценката точки и 
се одобряват в низходящ ред до размера на 
определения за съответния прием бюджет.

(3) Класираните заявления за подпомагане 
с еднакъв брой точки, за които е наличен 
частичен разполагаем бюджет при класира-
нето по ал. 2, се одобряват след изменение на 
бюджета, определен в заповедта на министъра 
на земеделието и храните по чл. 34, ал. 1 за 
съответния период на прием.
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Чл. 41. (1) Изпълнителният директор на 
Държавен фонд „Земеделие“ – РА, се про-
изнася със заповед за пълно или частично 
одобрение или отказ за финансиране на 
заявлението за подпомагане. Заповедта за 
частично одобрение (в частта на отхвърле-
ните за финансиране разходи) и заповедта 
за отказ от финансиране на заявлението за 
подпомагане подлежат на обжалване по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс. 

(2) В срок 15 календарни дни от получаване 
на заповедта за пълно или частично одобрение 
за финансиране на заявлението за подпомагане 
кандидатът има право да подпише договор за 
предоставяне на финансовата помощ. 

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, 
задълженията и отговорностите на страните, 
включително основанията за изискуемост на 
финансовата помощ и краен срок за започване 
изпълнението на дейностите и инвестициите 
по проекта.

(4) Когато при обработката на заявлението 
за подпомагане бъдат установени съмнения 
за изкуствено създадени условия, в договора 
по ал. 2 се предвижда извършване на до-
пълнителни проверки преди изплащане на 
финансовата помощ.

(5) При неявяване на кандидата за подпис-
ване на предложения му проект на договор 
за предоставяне на финансова помощ след 
изтичане на срока по ал. 2 той губи правото 
на подпомагане и може да кандидатства от-
ново за финансиране на същата дейност по 
реда на тази наредба.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА  
ПОМОЩ.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I
Изплащане на финансовата помощ

Чл. 42. (1) Финансовата помощ се изплаща 
след извършване на цялата инвестиция.

(2) Финансовата помощ може да бъде 
изплатена и преди извършване на цялата 
инвестиция при спазване на изискванията 
на чл. 15 и 16.

(3) Финансовата помощ не се изплаща на 
ползватели на помощта, за които е устано-
вено, че са създали изкуствено условията, 
необходими за получаване на помощта, с цел 
осъществяване на предимство в противоречие 
с целта на подмярката. 

(4) Финансовата помощ се изплаща при 
условие, че в срока по чл. 44, ал. 2 ползвате-
лят е представил съответните лицензи, раз-
решения и/или удостоверения за регистрация 
за извършването на всички дейности и/или 
функционирането на всички активи, вклю-
чени в одобрения проект, за които съгласно 
действащото законодателство се изисква 
лицензиране, разрешение и/или регистрация.

(5) Финансовата помощ за инвестиции 
в пазари на производители се изплаща при 
условие, че пазарът е регистриран по реда 
на Закона за стоковите борси и тържища не 
по-късно от датата на подаване на заявка за 
окончателно плащане.

Чл. 43. (1) При кандидатстване за авансо-
во плащане ползвателят на помощта подава 
заявка за авансово плащане по образец, ут-
върден от изпълнителния директор на РА и 
публикуван на електронната страница на РА, 
в областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения пра-
вилник на Държавен фонд „Земеделие“ (обн., 
ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2014 г. и 
бр. 30 от 2015 г.) по място на извършване на 
инвестицията и прилага документите съгласно 
приложение № 13. 

(2) Заявка за авансово плащане се пода-
ва най-рано 10 работни дни след датата на 
сключване на договора за предоставяне на 
финансова помощ.

(3) Длъжностното лице от съответната 
областна дирекция на Държавен фонд „Зе-
меделие“ извършва преглед на документите 
в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) В случай на липса или нередовност на 
документите по ал. 1 областната дирекция на 
Държавен фонд „Земеделие“ връща докумен-
тите на ползвателя на помощта заедно с пис-
мено посочване на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на липсите или не-
редовностите по ал. 4 ползвателят на помощта 
има право в срока по чл. 15, ал. 3 отново да 
подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за пла-
щане ползвателят на помощта получава уни-
кален идентификационен номер на заявката.

(7) В случай на нередовност на представе-
ните документи или когато РА мотивирано 
откаже да сключи договор за поръчителство с 
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща 
уведомително писмо на ползвателя, който в 
срок до 10 работни дни от получаването му 
е длъжен да предостави изисканите допъл-
нителни документи или да предложи друг 
поръчител.

(8) В срок до 20 работни дни от датата на 
подаване на заявката за авансово плащане 
РА изплаща одобрената сума или мотивирано 
отказва авансовото плащане, за което уведо-
мява писмено ползвателя. В случаите по ал. 7 
срокът за вземане на решение по заявката за 
плащане от РА спира да тече.

Чл. 44. (1) При кандидатстване за междин-
но или окончателно плащане ползвателят на 
помощта или упълномощено от него лице с 
изрично и нотариално заверено пълномощно 
подава заявка за плащане по образец, ут-
върден от изпълнителния директор на РА и 
публикуван на електронната страница на РА, 
в съответната областна дирекция на Държавен 
фонд „Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения 
правилник на Държавен фонд „Земеделие“ по 
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място на извършване на инвестицията, като 
прилага към нея документите, посочени в 
приложение № 14.

(2) Заявката за окончателно плащане се 
подава в срок не по-късно от един месец след 
изтичане на срока за извършване на инвес-
тицията, посочен в договора за предоставяне 
на финансова помощ.

(3) Заявката за плащане може да бъде по-
дадена и електронно чрез попълване на данни 
в специално разработен модул на ИСАК по 
указания, разработени от Държавен фонд 
„Земеделие“ и публикувани на електронната 
страница на РА.

Чл. 45. (1) Длъжностно лице от съответната 
областна дирекция на Държавен фонд „Земе-
делие“ извършва преглед на документите по 
чл. 44, ал. 1 в присъствието на ползвателя на 
помощта или упълномощеното от него лице.

(2) При липса или нередовност на доку-
ментите по ал. 1 длъжностното лице връща 
документите на ползвателя на помощта 
или упълномощеното от него лице, като 
писмено посочва установените липси и/или 
нередовности.

(3) Ако заявката за плащане е подадена 
след срока по чл. 44, ал. 2, длъжностното лице 
връща документите на ползвателя на помощта 
или на упълномощеното от него лице, като 
писмено посочва причината за това.

(4) След отстраняване на констатирани-
те липси или нередовности ползвателят на 
помощта или упълномощеното от него лице 
има право в срока по чл. 44, ал. 2 отново да 
подаде заявка за плащане.

(5) Заявката за плащане може да бъде при-
ета и при липса и/или нередовност, но само 
когато те се отнасят за документи, издавани 
от други държавни и/или общински органи и 
институции, за които кандидатът представи 
писмени доказателства, че е направил искане 
за издаване от съответния орган. Ползвателят 
подписва декларация, че е запознат с липсите 
и нередовностите и поема задължение да пред-
стави издадените въз основа на искането доку-
менти най-късно в срока по чл. 44, ал. 2, като 
писмено посочва мотивите и забележките си.

(6) След приемане на документите за пла-
щане ползвателят на помощта получава уни-
кален идентификационен номер на заявката.

Чл. 46. (1) В срок не по-късно от три ме-
сеца след подаване на заявката за междинно/
окончателно плащане РА:

1. извършва административни проверки на 
представените документи, заявените данни и 
други обстоятелства, свързани със заявката 
за плащане;

2. може да извърши проверка на място за 
установяване на фактическото съответствие 
с представените документи и за установяване 

спазването на критериите за допустимост, как-
то и на ангажименти или други задължения на 
ползвателя по настоящата наредба, договора 
за предоставяне на финансова помощ и/или 
ПРСР 2014 – 2020 г., като:

а) проверката се извършва в присъствието 
на ползвателя на помощта или на упълномо-
щен негов представител;

б) при приключване на проверката на 
място служителят на РА изготвя протокол 
за резултатите от проверката и го представя 
за подпис на ползвателя на помощта или 
на упълномощен негов представител, който 
има право да напише в протокола обяснения 
и възражения по направените констатации;

в) след приключване на проверката на 
място, ако е установено неспазване, на полз-
вателя на помощта или упълномощен негов 
представител се изпраща копие от протокола 
по буква „б“;

г) в срок до 10 работни дни от получаването 
на протокола по буква „б“ ползвателят на по-
мощта или упълномощен негов представител 
може писмено да направи възражения и да 
даде обяснения по направените констатации 
пред изпълнителния директор на РА;

3. одобрява или мотивирано отказва из-
плащането на част или цялата финансова 
помощ след извършен анализ за установяване 
на фактическо съответствие и съответствие 
по документи между одобрената и реално 
извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената финансова помощ 
в съответствие с т. 3.

(2) В случай на нередовност или липса на 
документи, при възникване на необходимост 
от представяне на допълнителни докумен-
ти при непълнота и неяснота на заявените 
данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 
2, както и с цел да се удостовери верността 
на заявените данни, РА писмено уведомява 
ползвателя на помощта за необходимостта от 
представяне на допълнителни данни и/или 
документи, включително такива, които не са 
посочени в приложение № 14. Ползвателят 
на помощта представя изисканите му данни  
и/или документи в срок до 10 работни дни 
от уведомяването.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, 
когато:

1. Разплащателната агенция е упражнила 
правомощието си по ал. 2 – със срока за 
представяне на изисканите данни и/или до-
кументи от ползвателя;

2. по реда на ал. 1 и 2 са събрани данни 
и/или документи, от които възниква съмне-
ние за нередност – до установяване от РА на 
всички факти и обстоятелства, необходими 
за изясняване на случая, а при установени 
съмнения за наличие на престъпни обстоя-
телства – до постановяване на влязъл в сила 
акт на компетентния орган;
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3. при обработката на заявката за плащане 
РА установи необходимост от предоставяне 
на становище и/или информация от други 
органи или институции – до датата на полу-
чаването им в РА;

4. се провежда контролна проверка въз 
основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с разплащателните 
агенции и други органи, финансовото управле-
ние, уравняването на сметки, обезпеченията и 
използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 ав-
густ 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран 
регламент (ЕС) № 907/2014“ – с един месец.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведо-
мява писмено ползвателя на помощта.

(5) Заявките за плащане и приложените 
към тях документи може да бъдат изцяло или 
частично оттеглени от ползвателя на помощта 
по всяко време в писмена форма. Оттеглянето 
поставя ползвателя в положението, в което се 
е намирал преди подаването на въпросните 
документи или на част от тях.

(6) Когато ползвателят на помощта е уве-
домен от РА за евентуални случаи на неред-
ности в документите по ал. 5 и е уведомен 
за намерението на РА да извърши проверка/
посещение на място или когато при про-
верката/посещението на място се установи 
нередност, не се разрешава оттегляне по 
отношение на частите на тези документи, 
засегнати от нередността.

(7) При оттегляне на заявката за плащане, 
което не попада в хипотезата на ал. 6, полз-
вателят има право да подаде нова заявка за 
плащане в срока по чл. 44, ал. 2.

(8) Заявките за плащане и приложените 
към тях документи могат да бъдат поправяни 
и коригирани по всяко време след подаването 
им в случай на очевидни грешки, признати 
от РА въз основа на цялостна преценка на 
конкретния случай и при условие че ползва-
телят е действал добросъвестно.

(9) Разплащателната агенция може да при-
знае очевидни грешки само ако те могат да 
бъдат непосредствено установени при техни-
ческа проверка на информацията, съдържаща 
се в документите по ал. 8.

(10) Не се допуска коригиране или попра-
вяне на заявките за плащане и приложените 
към тях документи извън случаите по ал. 8.

Чл. 47. (1) Размерът на дължимите на полз-
вателите плащания се изчислява въз основа 
на приетите за допустими и реално извърше-
ни разходи след извършване на проверките 
по чл. 46, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на 
разпоредбите на чл. 63 от Регламент за из-
пълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 
17 юли 2014 г. за определяне на правила за 
прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 
на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на интегрираната система за 

администриране и контрол, мерките за раз-
витие на селските райони и кръстосаното 
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.), 
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 809/2014“, и на чл. 35 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на интегрираната 
система за администриране и контрол и усло-
вията за отказ или оттегляне на плащанията 
и административните санкции, приложими 
към директните плащания, подпомагането на 
развитието на селските райони и кръстосаното 
съответствие, наричан по-нататък „Делегиран 
регламент (ЕС) № 640/2014“.

(2) Размерът и начинът на определяне на 
налаганите от РА административни санкции 
в съответствие с изискванията по чл. 35 от 
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се оп-
ределя въз основа на Методика за отказване 
и намаляване на плащанията, утвърдена от 
изпълнителния директор на ДФ „Земеде-
лие“ – Разплащателна агенция, след съгласу-
ване от министъра на земеделието и храните и 
се публикува на електронната страница на РА.

Чл. 48. (1) Разплащателната агенция може 
да откаже изплащането, да намали догово-
рената финансова помощ, както и да изиска 
възстановяване на част или цялата финансова 
помощ, когато:

1. при проверките по чл. 46, ал. 1, т. 1 и 2 
установи нередовност на документите, непъл-
нота или неяснота на заявените от ползвателя 
данни и посочени факти или установи несъ-
ответствието им с действителното положение;

2. ползвателят на помощта не отстрани 
непълнотите и пропуските и не представи 
изисканите му от РА документи в срока по 
чл. 46, ал. 2;

3. установи несъответствие с целите, дей-
ностите, изискванията и спазването на крите-
риите за подбор, определени с тази наредба;

4. наложи административна санкция по 
чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 809/2014 или по чл. 35 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 640/2014;

5. инвестицията не е изпълнена в срока, 
посочен в договора за предоставяне на фи-
нансова помощ, и/или заявката за плащане 
не е подадена в срока, посочен в договора за 
предоставяне на финансова помощ;

6. инвестицията е изпълнена неточно, 
включително когато ползвателят на помощ-
та е придобил активи и/или изпълнил дей-
ности – предмет на подпомагането, с тех-
нически параметри или в отклонение от 
количествено-стойностна сметка, различни 
от одобрените от РА – когато констатирани-
те отклонения водят до недопустимост или 
необоснованост на заявените за подпомагане 
дейности или разходи или засягат основната 
цел на проекта, или променят предназначе-
нието на инвестицията съгласно одобрения 
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проект, или водят до несъответствие с целите, 
дейностите, изискванията и критериите за 
подбор, определени в тази наредба и договора 
за отпускане на финансова помощ;

7. ползвателят на помощта е представил 
пред РА декларация и/или документ с невярно 
съдържание, неистински и/или преправен, 
включително когато тази декларация и/или 
документ са представени при или по повод 
кандидатстването му за подпомагане;

8. бъде наложена финансова корекция 
на заявените за плащане разходи съгласно 
Методологията за определяне на финансови 
корекции, които се прилагат спрямо разходи-
те, свързани с изпълнението на оперативните 
програми, съфинансирани от структурните 
инструменти на Европейския съюз, Европей-
ския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и Европейския фонд за рибарство, 
приета с Постановление № 134 на Минис-
терския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 
2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г., 
бр. 52, 93 и 101 от 2014 г. и бр. 32 от 2015 г.);

9. при извършване на проверките по букви 
„iii“ и „v“ от Раздел 2 „Контролни дейности“, 
т. А „Процедури по одобряване на заявлени-
ята“ от Приложение № I към Делегиран ре-
гламент (ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48, 
параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 809/2014 РА установи, че ползвателят на 
помощта, подаденият от него проект или 
предложените за финансиране разходи не 
отговарят на изискванията за допустимост за 
подпомагане, посочени в тази наредба;

10. ползвателят на помощта или упълно-
мощен негов представител възпрепятства и/
или осуетява извършването на проверка по 
чл. 46, ал. 1, т. 2;

11. установи наличие на някоя от хипоте-
зите по чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. 
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 
на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на интегрираната система за ад-
министриране и контрол и условията за отказ 
или оттегляне на плащанията и администра-
тивните санкции, приложими към директните 
плащания, подпомагането на развитието на 
селските райони и кръстосаното съответствие 
(ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);

12. към датата на подаване на заявка за 
окончателно плащане ползвателят на помощта 
с одобрени за финансиране разходи по чл. 30, 
ал. 1, т. 7 и 8 не е удостоверил със сертификат 
постигането на съответния стандарт;

13. изпълнението на проекта не е стартирало 
в срока, определен в договора за предоставяне 
на финансова помощ.

(2) В случаите по ал. 1, т. 9 и 11 РА извършва 
проверка за съответствието с изискванията за 
допустимост за подпомагане преди предоста-
вяне на помощта въз основа на представените 
към заявлението за подпомагане и изискани 
допълнително документи. При нередовност 

или липса на документи, както и при въз-
никване на необходимост от предоставяне 
на допълнителни документи при непълнота 
и неяснота на посочените в заявлението за 
подпомагане и документите към него данни, 
РА писмено уведомява ползвателя на помощта 
за необходимостта от представяне на допълни-
телни данни и/или документи, включително 
такива, които не са посочени в приложение 
№ 14. В тези случаи ползвателят е длъжен 
в срок до 10 работни дни от получаване на 
уведомяването да представи изисканите му 
данни и/или документи.

(3) В случаите на пълен или частичен 
отказ за изплащане на финансовата помощ 
ползвателят на помощта не може да подаде 
друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Раздел II
Условия за изпълнението на дейностите по 

проекта и контрол

Чл. 49. (1) Одобреният проект се изпълнява 
в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи 
разходи за строително-монтажни работи, за 
които се изисква издаване на разрешение за 
строеж, в срок до 36 месеца от датата на: 

1. подписването на договора за предоставяне 
на финансова помощ с РА за кандидати, които 
не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, 
ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки;

2. получаване от ползвателя на финансова 
помощ на уведомително писмо с решението за 
съгласуване/отказ за съгласуване на послед-
ната по време обществена поръчка за избор 
на изпълнител по проекта за получатели на 
финансова помощ, които се явяват възложи-
тели по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона 
за обществените поръчки.

(2) Крайният срок по ал. 1 е до 15 сеп-
тември 2023 г.

(3) Най-късно до датата на подаване на за-
явката за окончателно плащане ползвателите 
на помощта трябва да отговарят на всички 
задължителни стандарти, отнасящи се до 
подпомаганите дейности, в т. ч. опазването 
на компонентите на околната среда, фитоса-
нитарните изисквания, хуманното отношение 
към животните, ветеринарно-санитарните 
изисквания, безопасността на храните и фура-
жите, хигиената, безопасните условия на труд.

Чл. 50. (1) Ползватели на помощта, които 
са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от 
Закона за обществените поръчки, провеждат 
обществени поръчки за избор на изпълнител/и 
на дейностите по проекта след сключване на 
договора за предоставяне на финансова по-
мощ с изключение на процедурите за избор 
на изпълнител/и за разходи по чл. 30, ал. 1, 
т. 11, за които при подаване на заявлението за 
подпомагане представя заверено от възложи-
теля копие от документацията от проведената 
обществена поръчка или процедура за въз-
лагане по Закона за обществените поръчки.
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(2) В срок до 15 работни дни от сключване 
на договора за предоставяне на финансовата 
помощ с РА ползвателите, които се явяват 
възложители на обществени поръчки, предос-
тавят на РА документите съгласно указанията 
по ал. 5 за извършване на контрола по ал. 6.

(3) Крайният срок за публикуване на пуб-
личната покана или на решението за откриване 
на процедурите за възлагане на обществена 
поръчка за избор на изпълнител за всички 
разходи по чл. 30, ал. 1, т. 1 – 11 в проекта 
е до три месеца от датата на сключване на 
договора за отпускане на финансова помощ. 
Ползвателят на помощта уведомява РА за 
публикуване на всяка публична покана в 
срок до три работни дни от датата на публи-
куването, а за всяко решение за откриване 
на процедура за възлагане на обществена 
поръчка – в срок до 7 работни дни от датата 
на публикуването.

(4) Разплащателната агенция осъществява 
предварителна проверка и последващ контрол 
върху обществени поръчки съгласно утвърдени 
от изпълнителния директор на РА процеду-
ри за предварителни проверки и последващ 
контрол.

(5) Указанията на РА при осъществяване 
на предварителната проверка на планираните 
обществени поръчки за избор на изпълнител 
на всички дейности по проекта са задължи-
телни за ползвателя на помощта.

(6) Разплащателната агенция осъществява 
предварителната проверка по ал. 4 в срок до 
20 работни дни от получаването на списъка 
на планираните обществени поръчки, който 
е по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на РА.

(7) Разплащателната агенция извършва пос-
ледващ контрол по ал. 4 в срок до три месеца 
от получаване на документите за проведената 
обществена поръчка за избор на изпълнител.

(8) При нередовност или липса на докумен-
ти, при непълнота и неяснота на заявените 
данни и посочените факти при извършване 
на контрола по ал. 6 и 7 РА може да изиска 
от ползвателя представяне на допълнителни 
данни и/или документи. Ползвателят е длъжен 
в срок до 10 работни дни от получаване на 
уведомлението да представи изисканите му 
данни и/или документи. Представени след 
този срок данни и/или документи, както и 
такива, които не са изрично изискани от РА, 
не се вземат предвид.

(9) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, ко-
гато е изпратено писмо за отстраняване на 
нередовност на документите или непълнота 
или неяснота на заявените данни и посочените 
факти при извършване на контрола по ал. 4.

(10) При извършване на контрола по ал. 4, 
както и при установяване на неспазване на 
правилата на Закона за обществените поръч-
ки, РА налага финансови корекции по реда на 

Методологията за определяне на финансови 
корекции във връзка с нарушения, установени 
при възлагането и изпълнението на общест-
вени поръчки и на договори по проекти, 
съфинансирани от Структурните фондове, 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, Европейския фонд за 
рибарство и фондовете от Общата програма 
„Солидарност и управление на миграционните 
потоци“, приета с Постановление № 134 на 
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 53 
от 2010 г.).

Чл. 51. (1) Ползвателят може да подаде 
искане за изменение и/или допълнение на 
договора за предоставяне на финансова по-
мощ в РА, като към искането се прилагат 
доказателствата, необходими за преценката 
на основателността на искането.

(2) Не се допуска изменение и/или до-
пълнение на договора за предоставяне на 
финансова помощ, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или 
променя предназначението на инвестицията 
съгласно одобрения проект;

2. води до несъответствие с целите, дей-
ностите, изискванията и критериите за под-
бор, определени в тази наредба и договора за 
предоставяне на финансова помощ;

3. води до увеличение на стойността на 
договорената финансова помощ.

(3) При нередовност или липса на докумен-
ти, както и при необходимост от предоставяне 
на допълнителни документи при непълнота 
и неяснота на заявените данни и посочените 
факти в искането за изменение на договора, 
както и с цел да се удостовери верността на 
заявените данни, РА изисква от ползвателя да 
представи допълнителни данни и/или доку-
менти. Ползвателят представя изисканите му 
данни и/или документи в срок до 10 работни 
дни от уведомяването.

(4) В срок до един месец от подаването 
на искането по ал. 1, а когато са изискани 
документи и/или информация по ал. 3 – до 
14 дни от изтичане на срока за представяне-
то им, РА отхвърля или приема искането и 
уведомява писмено ползвателя за мотивите 
за отхвърлянето на искането или го кани в 
срок до 10 календарни дни от получаването 
на уведомлението да се яви за сключване на 
допълнително споразумение към договора. 
Когато ползвателят или упълномощено въз 
основа на изрично и нотариално заверено пъл-
номощно от него лице не се яви в посочения 
срок, правото за подписване на допълнител-
ното споразумение към договора се погасява.

Чл. 52. (1) Ползвателят на помощта е 
длъжен да води всички финансови операции, 
свързани с подпомаганите дейности, отделно 
в счетоводната си система или като използва 
счетоводни сметки с подходящи номера от 
датата на сключване на договора за предос-
тавяне на финансова помощ до:
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1. три години от датата на получаване на 
окончателно плащане – за ползватели, които 
са микро-, малки или средни предприятия 
по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и 
средните предприятия;

2. пет години от датата на получаване на 
окончателно плащане – за ползватели, които 
са големи предприятия.

(2) Ползвателят на помощта съхранява 
всички документи, свързани с подпомаганите 
дейности, за периода по ал. 1.

(3) Кореспонденцията между кандидата/
ползвателя и РА се осъществява на посочения 
от кандидата/ползвателя адрес, телефонен но-
мер и електронна поща и адреса на Държавен 
фонд „Земеделие“ или съответната областна 
дирекция към Държавен фонд „Земеделие“.

Чл. 53. (1) В срока по чл. 52, ал. 1 ползва-
телят на помощта е длъжен да: 

1. използва подпомаганите активи и из-
пълнява подпомаганите дейности съгласно 
определеното им с бизнес плана предназна-
чение и капацитет;

2. не продава, дарява, преотстъпва ползва-
нето на активите – предмет на подпомагане, 
под каквато и да е форма, с изключение на 
случаите, когато това се изисква по закон;

3. не променя местоположението на под-
помаганата дейност извън територията на 
страната;

4. поддържа съответствие с всяко от усло-
вията за даване на приоритет по чл. 28, по 
които проектът му е бил оценен;

5. не преустановява подпомогнатата дейност 
поради други причини, освен изменящите 
се сезонни условия за производство и/или 
предоставяне на услуги и при положение, 
че тези обстоятелства са изрично посочени 
в представения от ползвателя на етапа на 
кандидатстването по подмярката бизнес план;

6. запази съществуващия към датата на 
подаване на заявлението за подпомагане 
средносписъчен брой на персонала, както и 
броя на допълнително наетите въз основа 
на бизнес плана лица, когато проектът на 
ползвателя е бил одобрен за подпомагане 
поради съответствие с условието за даване 
на приоритет в чл. 28, ал. 1, т. 6;

7. не променя местоположението на под-
помаганата дейност, когато проектът на 
ползвателя е бил одобрен за подпомагане 
поради съответствие с условието за даване 
на приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 6 и/или 7;

8. спазва и другите свои задължения, 
уговорени в договора за предоставяне на 
финансова помощ.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се 
прилагат при подмяната на оборудване с 
изтекъл амортизационен срок. Подмяната е 
допустима за новопроизведено оборудване със 
сходни характеристики и се осъществява след 
одобрение на РА.

(3) В случаите на проекти на признати 
групи/организации на производителите пре-
отстъпване ползването на активите – предмет 
на подпомагане на съдружниците и/или ак-
ционерите и/или членовете на юридическите 
лица – кандидати, не се смята за неизпълнение 
на задължението по ал. 1, т. 2.

Чл. 54. Ползвателите на помощ застраховат 
активите, предмет на подпомагане, за срока, 
рисковете и при условията, посочени в дого-
вора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 55. (1) Ползвателят на помощта е 
длъжен да предоставя на РА всяка поискана 
информация за осъществяването на подпо-
маганата дейност.

(2) Контрол за изпълнение изискванията на 
тази наредба, условията по договора за предос-
тавяне на финансова помощ, процедурите за 
възлагане на обществени поръчки по Закона 
за обществените поръчки, както и на доку-
ментите, свързани с подпомаганата дейност, 
може да бъде извършван от представители на 
РА, Министерството на земеделието и храни-
те, Сметната палата, Европейската комисия 
и Европейската сметна палата, Европейската 
служба за борба с измамите.

(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползва-
тели на помощ, както и техните контрагенти 
по подпомаганите дейности.

(4) Когато Министерството на земедели-
ето и храните или Европейската комисия 
извършва оценяване или наблюдение на 
ПРСР 2014 – 2020 г., ползвателят на помощта 
предоставя на оправомощените от тях лица 
всички документи и информация, които ще 
подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 56. (1) Ако ползвателят на помощта не 
изпълнява задължение по тази наредба или 
по договора за предоставяне на финансова 
помощ след изплащане на каквато и да е част 
от финансовата помощ, РА може да поиска 
връщане от ползвателя на всички изплатени 
суми по договора.

(2) Ако ползвателят на помощта не из-
пълнява задължение по чл. 52 и 53, РА 
изисква връщане на цялата или на част от 
изплатената финансова помощ при спазване 
на разпоредбите на чл. 35 от Делегиран ре-
гламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на интегрираната 
система за администриране и контрол и усло-
вията за отказ или оттегляне на плащанията 
и административните санкции, приложими 
към директните плащания, подпомагането 
на развитието на селските райони и кръс-
тосаното съответствие.

(3) Разплащателната агенция може да 
поиска връщане на изплатените по договора 
суми и когато установи, че ползвателят на 
помощта е:
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1. представил декларация и/или документ с 
невярно съдържание, неистински или препра-
вени такива, независимо от формата на вина у 
ползвателя, нито от момента на представянето 
им, включително когато този документ и/или 
декларация са били представени на етапа на 
кандидатстването му за подпомагане;

2. създал условия за изпълнение на изис-
кванията за получаване на финансова помощ, 
за да извлече облага в противоречие с целите 
на тази наредба;

3. получил допълнителна публична финан-
сова помощ за активите и/или дейностите, 
финансирани по реда на тази наредба.

(4) Когато РА установи наличие на обсто-
ятелства по чл. 8, ал. 3 или 4, ползвателят 
на помощта дължи връщане на изплатените 
авансови и/или междинни плащания заедно 
със законната лихва, считано от датата, на 
която е настъпило съответното обстоятелство.

(5) Когато РА установи, че обстоятел-
ствата по чл. 8, ал. 3 или 4 са били налице 
към датата на извършване на окончателното 
плащане, ползвателят на помощта дължи 
връщане на изплатените суми заедно със 
законната лихва върху тях, считано от датата 
на получаването им.

Чл. 57. (1) При неизпълнение на задъл-
женията по чл. 52, 54 и 61 РА писмено пре-
дупреждава ползвателя за констатираното 
неизпълнение и предвидените за това санк-
ции, като му дава възможност в едномесечен 
срок от получаване на предупреждението да 
отстрани нередовностите.

(2) Ползвателят на помощта може да от-
страни констатираното нарушение по ал. 1 в 
едномесечен срок от получаване на писменото 
предупреждение от РА. При отстраняване на 
нарушението в указания срок ползвателят не 
се санкционира.

(3) Когато не отстрани нарушението в срока 
по ал. 2 ползвателят дължи връщане на по-
лучената помощ заедно със законната лихва 
върху нея, считано от датата на констатиране 
на нарушението на съответното задължение 
от страна на РА.

Чл. 58. (1) При неизпълнение на задъл-
жението по чл. 53, ал. 1, т. 4 ползвателят 
на помощта дължи връщане на получената 
помощ заедно със законната лихва само ако 
неизпълнението е по отношение на условие, 
което е било основание за избор на ползва-
теля на помощта пред останалите кандидати. 
Когато неизпълнението на задължението по 
чл. 53, ал. 1, т. 4 е по отношение на условие, 
което е станало основание за предоставяне 
на финансовата помощ по договора при усло-
вията на чл. 29, ползвателят дължи връщане 
на получената помощ заедно със законната 
лихва върху нея.

(2) Законната лихва по ал. 1 се дължи от 
момента на неизпълнение на задълженията 
по чл. 53, ал. 1, т. 4, съответно – по чл. 29, а в 
случай, че той не може да бъде установен – от 
момента на установяване на неизпълнението.

Чл. 59. (1) Ползвателят не носи отговорност, 
ако неизпълнението на негово задължение се 
дължи на непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства. 

(2) В случаите по ал. 1 ползвателят или 
упълномощено от него лице е длъжен писмено 
да уведоми РА за възникването на непреодо-
лима сила или извънредни обстоятелства и 
да приложи достатъчно доказателства за това 
в срок до 15 работни дни от датата, на която 
е в състояние да го направи.

(3) При възникване на непреодолима сила 
или извънредни обстоятелства след получаване 
на плащане по договора за предоставяне на 
финансова помощ, водещи до трайна обектив-
на невъзможност на ползвателя да изпълнява 
поетите договорни и/или нормативни задълже-
ния, ползвателят не възстановява получената 
по договора финансова помощ.

Г л а в а  п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 60. (1) С цел осигуряване на публич-
ност и прозрачност най-малко веднъж на 
шест месеца РА публикува на електронната 
си страница следната информация за всеки 
одобрен проект на ползватели на помощта:

1. лично и фамилно име на ползватели-
те – физически лица;

2. наименование на ползвателите – юри-
дически лица;

3. вид на подпомаганите дейности;
4. общ размер на одобрената финансова 

помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и 

прозрачност до 30 април всяка година РА 
публикува на електронната си страница след-
ната информация за предходната финансова 
година за ползвателите на помощта, на които 
е извършено плащане по подмярката:

1. лично и фамилно име на ползватели-
те – физически лица;

2. наименование на ползвателите – юри-
дически лица;

3. общината, в която ползвателят на помощ-
та живее или е регистриран, и пощенския 
код, когато е наличен, или част от него за 
обозначаване на общината;

4. общата сума на публично финансиране, 
получена от ползвателя на помощта за съ-
ответната финансова година, която включва 
както съфинансиране от ЕС, така и нацио-
нално съфинансиране;

5. вид на подпомаганите дейности;
6. информация за сбора от сумите, изпла-

тени за предходната година от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР  
за всеки ползвател на финансова помощ.
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(3) Когато размерът на финансовата помощ 
по ал. 1, т. 4 или ал. 2, т. 4 е по-малък от 
левовата равностойност на 1250 евро, физи-
ческите лица се идентифицират чрез код и не 
се публикува личното и фамилното им име.

(4) Данните на ползвателя на помощта 
се публикуват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и мониторинга 
на общата селскостопанска политика и за 
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) 
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, 
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета 
(ОВ, L 344/549 от 20 декември 2013 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013“, и 
могат да бъдат обработени от органите за фи-
нансов контрол и от следствените органи на 
Европейския съюз и на държавите членки с 
цел защита на финансовите интереси на Съюза.

Чл. 61. (1) Ползвателят на помощта се 
задължава от сключване на договора за от-
пускане на финансова помощ до крайната 
дата за изпълнение на проекта да постави на 
видно за обществеността място:

1. плакат с размер не по-малък от А3, 
съдържащ информация за дейността, подпо-
магана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на 
публичната финансова помощ от 10 000 евро 
до 50 000 евро включително;

2. табела с размери не по-малко от 50 см 
височина и 70 см широчина, съдържаща 
информация за дейността, подпомагана от 
ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната 
финансова помощ над 50 000 евро;

3. временен билборд с размери не по-малко 
от 3 м височина и 4 м широчина за проекти, 
включващи строителство с размер на публич-
ната помощ над 500 000 евро.

(2) Ползвателят на помощта се задължава 
да включва на професионалната си електронна 
страница, ако има такава, кратко описание на 
подпомаганата дейност. Описанието трябва да 
включва целите и резултатите от дейността, 
като подчертава финансовото подпомагане 
от Европейския съюз.

(3) Ползвателят на помощта се задължава 
до 3 месеца след крайната дата за изпълнение 
на проекта да постави и поддържа на видно 
място постоянен билборд с размери не по-
малко от 3 м височина и 4 м широчина с 
информация за подпомагане на дейността му 
от ЕЗФРСР, когато размерът на публичната 
помощ надхвърля 500 000 евро и проектът 
включва помощ за закупуване на движими 
или недвижими вещи или строителни дейности 
в срока по чл. 52, ал. 1.

(4) Електронната страница, плакатът, табе-
лата или билбордът по ал. 1, 2 и 3 съдържат 
описание на проекта/дейността, която се 
подпомага, емблемата на Европейския съюз 
с пояснение за неговата роля, националното 
знаме на Република България, както и думите: 

„Европейският земеделски фонд за развитие 
на селските райони: Европа инвестира в 
селските райони.“

(5) Информацията по ал. 4 заема не по-
малко от 25 на сто от плаката, табелата, 
билборда или електронната страница.

(6) Техническите изисквания към информа-
цията във връзка с оповестяване на подпома-
гането на дейността от ЕЗФРСР се определят 
съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на 
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на 
правила за прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  
(ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Административни проверки“ са провер-

ки съгласно условията и разпоредбите на чл. 48 
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

2. „Авансово плащане“ е плащане по сми-
съла на чл. 63 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европей-
ския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 
от 20 декември 2013 г.).

3. „Биоенергия“ е енергия, включително 
под формата на течни или газообразни горива, 
която е получена от преработката на биомаса.

4. „Биомаса“ е всяка органична материя 
с растителен произход, която може да бъде 
рециклирана, включително специализирани 
култури и горски продукти, селскостопанска 
храна и фураж, отпадъци и остатъци от сел-
скостопански реколти, отпадъци и остатъци 
от дървесина, водни растения, животински и 
торов отпадък, органични, битови отпадъци 
и други отпадъчни материали.

5. „Биогориво“ са течни, газообразни или 
твърди горива, произведени от биомаса (пе-
лети, брикети, нарязана и пресована слама и 
други остатъчни продукти от преработка на 
земеделски суровини, биодизел, биоетанол, 
етери, произведени от биоетанол), включи-
телно биогориво, произведено от зърнени 
култури и други култури, богати на скорбяла, 
захар и маслодайни култури, съгласно опре-
делението в чл. 1, параграф 1 от Директива 
(ЕС) 2015/1513 на Eвропейския парламент и 
на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение 
на Директива 98/70/ЕО относно качеството на 
бензиновите и дизеловите горива и за измене-
ние на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми 
източници (ОВ, L 239/1 от 15.9.2015 г.).
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6. „Възобновяеми енергийни източници“ 
са неизкопаеми енергийни източници, които 
съдържат слънчева, вятърна, водна и гео-
термална енергия, включително енергия на 
вълните и енергия на приливите и отливите, 
възобновяващи се без видимо изтощаване при 
използването им, както и отпадни топлини, 
енергия от биомаса и енергията от индустри-
ални и битови отпадъци.

7. „Големи предприятия“ са предприятия, 
които не изпълняват критериите на чл. 3 от 
Закона за малките и средните предприятия, 
и предприятия, при които 25 на сто или по-
вече от капитала или от броя на гласовете в 
общото събрание се контролират пряко или 
непряко, заедно или поотделно от един или 
повече публични органи с изключение на 
случаите по чл. 4, ал. 4 от Закона за малките 
и средните предприятия.

8. „Дейност“ е проект, договор, споразу-
мение или друг механизъм, избран съгласно 
заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии, 
който се отнася до и се осъществява от един 
или повече ползватели на помощ, предвид 
постигането на поставените цели в ПРСР 
2014 – 2020 г.

9. „Добра производствена практика“ е систе-
ма за осигуряване на качество и безопасност, 
която гарантира, че храните се произвеждат 
и контролират в съответствие с утвърдените 
стандарти, нормативи и други изисквания за 
качество и безопасност съобразно предназна-
чението им и в съответствие с изискванията 
за издаване на разрешително за тяхното про-
изводство, търговия и употреба.

10. „Доминиращо влияние“ върху юриди-
ческо лице е влиянието на друго лице, което:

а) притежава мажоритарния дял от капи-
тала на юридическото лице, или

б) притежава блокираща квота в капитала 
на юридическото лице, или

в) може да назначава повече от половината 
от членовете на управителните или контрол-
ните органи на юридическото лице.

11. „Енергийна ефективност в рамките 
на предприятието“ е съотношението между 
изходното количество произведена стока или 
продукция и вложеното количество енергия, 
като инвестициите по проекта трябва да до-
принасят за енергийно спестяване в рамките 
на цялото предприятие спрямо годишното 
потребление на енергия за годината, предхож-
даща годината на подаване на заявлението 
за подпомагане. За нови предприятия трябва 
да е налице надхвърляне на задължителните 
минимални изисквания за енергийна ефек-
тивност по Закона за енергийна ефективност 
и Закона за устройство на територията и е 
налице повишаване на енергийната ефектив-
ност с минимум 10 на сто за предприятието.

12. „Изкуствено създадени условия“ е всяко 
установено условие по смисъла на чл. 60 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013.

13. „Икономическа жизнеспособност“ е 
генерирането на доходи от дейността, гаран-
тиращи устойчивост на предприятието за 
периода на бизнес плана.

14. „Икономически размер на стопанство“ е 
размерът на земеделското стопанство, изразен 
в стандартен производствен обем.

15. „Иновации“ са: иновативен продукт, 
произвеждан от стопанството/предприятие-
то, въвеждане на нов производствен процес 
(машини, съоръжения и оборудване) или нова 
практика, въвеждане на нова организационна 
форма, включително маркетинг, подкрепени 
с удостоверение за ползван патент и/или 
удостоверение за полезен модел, внедрена 
в рамките на две години преди датата на 
подаване на заявлението за подпомагане. За 
иновации не се смятат малки промени или 
подобрения, увеличаване на количеството 
произвеждана продукция чрез прибавяне на 
производствени или логистични системи, 
много близки до вече съществуващи такива, 
изваждане от употреба на определен процес, 
само подмяна на дълготрайни материални 
активи (ДМА) или надграждането им, проме-
ни, произтичащи изцяло от промени в цените 
на производствените фактори, сезонни или 
други циклични промени, търговия с нови 
или значително подобрени продукти, както 
и промени в организацията на работното 
място или външните отношения, които се 
основават на организационни методи, които 
вече се използват в стопанството.

16. „Интегрирани проекти“ са проекти, 
изпълнявани от един кандидат и съчетава-
щи най-малко две дейности или операции, 
попадащи в обхвата на две различни мерки:

а) мярка 4 и мярка 6;
б) мярка 4 и мярка 8;
в) мярка 4 и мярка 9;
или подмерки от тези мерки от ПРСР 

2014 – 2020 г., като проектите трябва да до-
принасят и показват по-добри финансови ре-
зултати от дейността на кандидата в резултат 
на едновременното изпълнение на съответните 
дейности или операции.

17. „Колективни инвестиции“ са инвести-
ции, свързани с осигуряване на сътрудничест-
вото между над 6 земеделски стопани или 
признати групи/организации на производи-
тели, чрез предприемане на по-ефективни и 
икономически изгодни инвестиции в общи 
съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.

18. „Маркетинг на продукт“ е притежаване 
или излагане с цел продажба, предлагане за 
продан, доставяне или изнасяне на пазара по 
какъвто и да било начин на даден продукт; 
маркетинг на продукт включва и дейностите 
по неговото съхранение, сортиране, маркиране, 
опаковане и транспортиране.

19. „Материални активи“ са активи, отнася-
щи се до земя, сгради, машини и съоръжения.
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20. „Междинно плащане“ е плащане за 
обособена част от одобрената и извършена 
инвестиция.

21. „Международно признат стандарт“ е 
стандарт, който е приет от международна орга-
низация по стандартизация или международна 
организация с дейност по стандартизация и 
е общодостъпен.

22. „Места по националната екологична 
мрежа Натура 2000“ са защитените зони по 
смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биоло-
гичното разнообразие.

23. „Микропредприятия, малки предпри-
ятия, средни предприятия“ са предприятия 
по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия.

24. „Млади земеделски стопани“ са лица, 
които към момента на подаване на заявлението 
за подпомагане са на възраст между 18 и не 
повече от 40 години и притежават съответни 
професионални умения и компетентности и 
се установяват за пръв път като ръководител 
на земеделско стопанство или вече са се ус-
тановили през петте години преди подаване 
на заявлението за подпомагане. Когато кан-
дидати за подпомагане са юридически лица, 
за да се считат за млади земеделски стопани, 
те следва да отговарят на изискванията по 
чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на 
Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение 
на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на 
Европейския парламент и на Съвета. Не са 
млади земеделски стопани кандидати – юри-
дически лица, чийто мажоритарен дял от 
капитала е придобит от физическото лице на 
възраст между 18 и 40 ненавършени години 
след 1 януари 2014 г. Установяването като 
ръководител на земеделско стопанство е на-
стъпването на първото от следните събития:

а) регистрация на кандидата (физическо 
или юридическо лице), на друго юридическо 
лице, чийто мажоритарен дял от капитала се 
притежава от кандидата, на мажоритарния 
собственик на дял от капитала на кандидата 
и/или на юридическо лице, чийто мажори-
тарен дял от капитала се притежава от ма-
жоритарния собственик на дял от капитала 
на кандидата, за първи път като земеделски 
стопанин по Закона за подпомагане на земе-
делските производители;

б) започване на отглеждане на животни в 
животновъден обект – собствен или нает от 
кандидата (физическо или юридическо лице), 
от друго юридическо лице, чийто мажоритарен 
дял от капитала се притежава от кандидата, 
от мажоритарния собственик на дял от ка-
питала на кандидата и/или на юридическо 
лице, чийто мажоритарен дял от капитала се 
притежава от мажоритарния собственик на 
дял от капитала на кандидата;

в) стопанисване на земя с цел производство 
на земеделска или животинска продукция от 
страна на кандидата (физическо или юриди-
ческо лице), друго юридическо лице, чийто 

мажоритарен дял се притежава от кандидата, 
мажоритарния собственик на дял от капитала 
на кандидата и/или юридическо лице, чийто 
мажоритарен дял от капитала се притежава 
от мажоритарния собственик на дял от ка-
питала на кандидата.

25. „Независими оферти“ са оферти, пода-
дени от лица, които не се намират в следната 
свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дру-
жеството на другото;

б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или ка-

питала на друго лице, поради което между 
тях могат да се уговарят условия, различни 
от обичайните;

д) едното лице притежава повече от полови-
ната от броя на гласовете в общото събрание 
на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира 
пряко или косвено от трето лице – физическо 
или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски 
представител на другото.

26. „Нематериални активи“ са активи, 
възникнали от трансфер на технологии чрез 
придобиване на патентни права, лицензи или 
ноу-хау. 

27. „Непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства“ са обстоятелства по смисъ-
ла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 г.

28. „Непреработена растителна и животин-
ска продукция“ е всеки първичен продукт, 
получен от растенията и животните, който се 
използва в естествен вид, без да е подлаган 
на технологична обработка или преработка, 
в резултат на която да са настъпили физико-
химични изменения.

29. „Нередност“ е всяко нарушение на 
правото на ЕС или на българското законо-
дателство, произтичащо от действие или без-
действие на икономически оператор, участващ 
в прилагането на европейските структурни 
и инвестиционни фондове, което има или 
би имало за последица нанасянето на вреда 
на бюджета на Съюза чрез начисляване на 
неправомерен разход в бюджета на Съюза.

30. „Новообразувани предприятия“ са пред-
приятия по смисъла на Закона за малките и 
средните предприятия.

31. „Оперативни разходи“ са администра-
тивните разходи и разходите, свързани с под-
дръжка и експлоатация на активите.

32. „Организации и/или групи на земедел-
ски производители“ са организациите и/или 
групите, признати от министъра на земеде-
лието и храните.

33. „Обособена част от инвестицията“ е за-
вършен етап на изпълнение на инвестицията, 
който е обособен и е доведен до самостоятелна 
степен на завършеност.
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34. „Пазар на производител“ е място по 
смисъла на Закона за стоковите борси и 
тържищата.

35. „Полезна топлоенергия“ е понятие по 
смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 11 февруари 
2004 г. относно насърчаване на комбинира-
ното производство на енергия, основаващо 
се на търсенето на полезна топлоенергия във 
вътрешния енергиен пазар и за изменение на 
Директива 92/42/ЕИО.

36. „Подмярка“ е съвкупност от дейности, 
спомагащи за прилагане приоритетите на 
ПРСР 2014 – 2020 г. Подготовката на продук-
цията за продажба включва една или комби-
нация от дейности, свързани с почистването, 
подготовката за съхранение, съхранението, 
сортирането, маркирането, опаковането и 
транспортирането на земеделски продукти.

37. „Ползвател“ е лице, на което е одобрена 
и/или изплатена финансова помощ по ПРСР 
2014 – 2020 г.

38. „Преработка на селскостопански про-
дукти“ е всяко обработване и технологично 
въздействие на селскостопански продукт, в 
резултат на което се получава продукт, който 
също е селскостопански продукт, с изключение 
на дейностите, извършвани в стопанството, 
необходими за приготвяне на животински 
или растителен продукт за първа продажба. 

39. „Принос в натура“ е предоставяне на 
земя или друг недвижим имот, оборудване 
или суровини, проучване или професионал-
на работа или неплатен доброволен труд, за 
които не са правени плащания, подкрепени 
от фактура или друг еквивалентен на фактура 
платежен документ.

40. „Продукти, имитиращи или заместващи 
мляко и/или млечни произведения“ са про-
дукти, които могат да бъдат взети за мляко 
и/или млечни произведения, но чийто състав 
се различава от тези произведения по това, че 
съдържа мазнини и/или протеини от немле-
чен произход със или без протеин, получен 
от мляко („Продукти, различни от млечни 
произведения“, както са посочени в чл. 3, 
параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 
на Съвета от 2 юли 1987 г. относно закрила 
на наименованията, използвани в търговията 
с мляко и млечни продукти (ОВ, L 182 от 
3 юли 1987 г.).

41. „Продукти, наподобяващи или замест-
ващи пчелен мед и/или пчелни продукти“ са 
такива по смисъла на Закона за пчеларството.

42. „Проверка на място“ е проверка по 
смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.

43. „Проект“ е заявление за подпомагане 
заедно с всички приложени към него доку-
менти, както и съвкупността от материални 
и нематериални активи и свързаните с тях 
разходи, заявени от кандидата и допустими 
за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.

44. „Публична финансова помощ“ е всеки 
обществен дял във финансирането на дейности, 
източник на който е бюджетът на държавата, 
на регионалните или местните власти, на 
Европейската общност, както и всеки по-
добен разход. Всеки дял във финансирането 
на дейности, чийто произход е бюджетът на 
обществени юридически лица или сдружения 
на една или повече регионални или местни 
власти по смисъла на Директива 2004/18/
EО на Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки за строителство, доставки и услуги, 
ще се разглежда като обществен дял.

45. „Първично селскостопанско производ-
ство“ е производство на растителните и жи-
вотинските продукти, изброени в Приложение 
№ I по чл. 38 от Договора за функционира-
нето на Европейския съюз, както и памук, 
без да се извършват никакви по-нататъшни 
операции, с които се променя естеството на 
тези продукти.

46. „Разходи за консултантски услуги, свър-
зани с подготовка и управление на проекта“ са 
разходи, извършени преди подаване на заяв-
лението за подпомагане и такива по време на 
изпълнение на проекта, които задължително 
включват подготовка на заявление за подпо-
магане, изработка на бизнес план, анализ за 
икономическа устойчивост на проекта и под-
готовка на заявки за плащане, включително 
отчитане и управление на проекта.

47. „Разходи за предпроектно проучване“ са 
разходите за анализите по чл. 30, ал. 1, т. 11, 
становища и доклади, изготвени от право-
способни лица и представени от кандидата за 
доказване на техническа осъществимост на 
проекта, и доклади за екологична устойчивост 
на проекта.

48. „Разходи за инвестиции за обикновена 
подмяна“ са разходи за замяна на активи, 
които не водят до подобряване на цялостната 
дейност на кандидата.

49. „Рефинансиране на лихви“ е възста-
новяване на извършените разходи за лихви 
по заеми.

50. „Референтни разходи“ са цени и пределни 
стойности, ползвани от РА за сравняване при 
определяне основателността на разходите за 
различни инвестиции.

51. „Селскостопански продукти“ са продук-
тите, изброени в Приложение № I от Договора, 
с изключение на продуктите от риболов и 
аквакултури, изброени в Приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. 
относно общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури, за из-
менение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и 
(ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, 
L 354/1 от 28 декември 2013 г.).
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52. „Специализирани транспортни сред-
ства“ са транспортни средства с постоянно 
монтирана апаратура, съоръжения или ма-
шини, които не позволяват използването им 
за други цели.

53. „Стандартен производствен обем“ е 
стойността на продукцията, която отговаря 
на средната стойност за даден район за всеки 
един земеделски продукт, изчислена в евро по 
таблица съгласно приложение № 15.

54. „Схеми за директно подпомагане“ са 
правилата за предоставяне на финансова по-
мощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 
на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на правила 
за директни плащания за земеделски стопани 
по схеми за подпомагане в рамките на об-
щата селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 
347/608 от 20 декември 2013 г.).

55. „Съпоставими оферти“ са оферти, кои-
то отговарят на запитването за оферта на 
кандидата и съдържат:

а) еднотипни основни технически харак-
теристики – в случаите, когато се кандидат-
ства за разходи за закупуване на машини и 
земеделска техника;

б) общ капацитет на оборудването – в 
случаите, когато се кандидатства за разходи 
за закупуване на оборудване или производ-
ствени линии, съставени от различни машини, 
съоръжения и оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в 
случаите, когато се кандидатства за разходи за 
извършване на строително-монтажни работи.

56. „Създаване на работни места“ е нет-
ното увеличение на броя на служителите в 
съответното предприятие в сравнение със 
средния им брой през предходните 12 месе-
ца, след като от номиналния брой създадени 
работни места бъдат приспаднати изгубените 
през този период работни места.

57. „Технологично въздействие“ е онази 
част от производствения процес, при която 
има пряко преобразуване на свойствата или 
качественото състояние на първоначалния 
продукт.

58. „Уникален идентификационен номер“ 
е регистрационен номер, който се издава на 
кандидата от служител в РА след положително 
становище от извършен преглед на докумен-
тите към заявлението за подпомагане.

59. „Частичен отказ за финансиране“ е отка-
зът да се финансират част от заявените разходи 
на кандидата, които са включени в проект, 
одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а 

от Закона за подпомагане на земеделските 
производители. 

§ 3. В Наредба № 9 от 2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по мярка „Създаване на стопанства на 

млади фермери“ по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., 
ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от 2008 г., 
бр. 9 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 23 и 60 
от 2012 г., бр. 44 от 2013 г. и бр. 76 от 2015 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8, ал. 2, т. 2 след думата „оценка“ 
се добавя „или над извършената оценка от 
независим оценител“.

2. В чл. 8а, ал. 2, т. 2 след думата „оценка“ 
се добавя „или над извършената оценка от 
независим оценител“.

3. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и 
чл. 26, ал. 2 „Документи при подаване на за-
явка за второ плащане“ в раздел „Специфични 
документи“ се правят следните допълнения:

а) в т. 2 от подраздел „Увеличаване обработ-
ваемата земеделска площ на земеделското сто-
панство“ след думата „оценка“ се добавя „или 
оценка, извършена от независим оценител,“;

б) в т. 4 от подраздел „Подобряване на 
сградния фонд чрез строителство, покупка, 
реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко 
свързани с дейността на стопанството“ след 
думата „оценка“ се добавя „или оценка, из-
вършена от независим оценител,“.

4. В приложение № 8 към чл. 30а се правят 
следните изменения и допълнения:

а) в раздел „ІІІ. Описание на инвестициите 
в дълготрайни материални и нематериални 
активи на най-малко левовата равностойност 
на 2000 евро“, в таблицата, в колона пет ду-
мите „Данъчна оценка в лв.“ се заменят с 
„Данъчна оценка или оценка, извършена от 
независим оценител в лв.“;

б) в раздел „Общи документи“:
аа) в т. 2 от подраздел „В случай на за-

купуване на земя:“ след думата „оценка“ се 
добавя „или оценка, извършена от независим 
оценител,“;

бб) в т. 4 от подраздел „В случай на подоб-
ряване на сградния фонд чрез строителство, 
покупка, реконструкция и/или ремонт на 
сгради, пряко свързани с дейността на стопан-
ството:“ след думата „оценка“ се добавя „или 
оценка, извършена от независим оценител,“.

5. В приложение № 9 към чл. 30а „Доку-
менти, необходими при деклариране на инвес-
тициите за най-малко левовата равностойност 
на 2000 евро от второто получено плащане“ 
се правят следните допълнения:

а) в т. 2 от раздел „В случай на закупуване 
на земя:“ след думата „оценка“ се добавя „или 
оценка, извършена от независим оценител,“;

б) в т. 4 от раздел „В случай на подобряване 
на сградния фонд чрез строителство, покуп-
ка, реконструкция и/или ремонт на сгради, 
пряко свързани с дейността на стопанството:“ 
след думата „оценка“ се добавя „или оценка, 
извършена от независим оценител,“.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър:  
Цветан Димитров



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  29   

Приложение № 1 
към чл. 5, ал. 3

Списък по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Работни операции по 
първична преработка на памук

A. Списък по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз

№ № в Брюкселската 
номенклатура  Описание на продуктите

1 Глава 1 Живи животни

2 Глава 2 Месо и карантия

3 Глава 3 Риба, ракообразни и мекотели

4 Глава 4 Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед

– Глава 5  

5 – 5.04 Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели части от тях

6 – 5.15 Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви 
животни по глава 1 или глава 3, негодни за човешка консумация

7 Глава 6 Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; рязан 
цвят и цветарска продукция

8 Глава 7 Зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други растителни храни

9 Глава 8 Месести и черупкови плодове; кори от цитрусови плодове и пъпеши

10 Глава 9 Кафе, чай и подправки, без мате (тарифна позиция № 09.03)

11 Глава 10 Зърнени продукти

12 Глава 11 Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; 
глутен; инулин

13 Глава 12 Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, 
семена и плодове; индустриални и медицински растения; слама и фураж

– Глава 13 – 

14 – ех. 13.03 Пектин

– Глава 15 – 

15 – 15.01 Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици

16 – 15.02 Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, включително „от първа ръка“

17 – 15.03 Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; мас, растително 
масло и лой, неемулгирано и смесено, или приготвено

18 – 15.04 Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирани и нерафинирани

19 – 15.07 Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или 
пречистени

20 – 15.12 Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или 
не, но без допълнителна преработка

21 – 15.13  Маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене

22 – 15.17 Остатъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на живо-
тински или растителен восък

23 Глава 16 – Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели

– Глава 17 – 

24 – 17.01  Цвеклова и тръстикова захар, на кристали

25 – 17.02  Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с ес-
тествен); карамел

26 – 17.03  Меласи, обезцветени или не
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A. Списък по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз

№ № в Брюкселската 
номенклатура  Описание на продуктите

27 – 17.05 (*)
Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи (включително и ва-
нилови и ванилирани захари), но без плодови сокове, съдържащи добавка 
на захар в каквото и да е количество

– Глава 18 – 

28 – 18.01  Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени

29 – 18.02  Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци

30 Глава 20  Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения

– Глава 22 – 

31 – 22.04 Гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на задържане на 
ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол

32 – 22.05  Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на 
задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)

33 – 22.07  Други ферментирали напитки, например сайдер, сок от круши и медовина

34 – предишен 22.08(*) 
и предишен 22.09(*)

Етилов алкохол с непроменени или променени свойства, с каквато и да е 
сила, получени от селскостопански продукти, посочени в Приложение № I 
от Договора, с изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и 
сложни алкохолни субстанции (познати като „концентрати“) за производ-
ство на напитки

35 – 22.10 (*) Хранителен оцет и заместители на оцет

36 Глава 23 Остатъци и отпадъчни продукти на хранително-вкусовата промишленост; 
фуражни смеси

– Глава 24 – 

37 – 24.01 Непреработен тютюн, тютюневи отпадъци

– Глава 45 – 

38 – 45.01 Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен 
корк

– Глава 54 – 

39 – 54.01 Лен, суров или преработен, но непреден; ленени кълчища и отпадъци 
(включително накъсани или нарязани парцали)

– Глава 57 – 

40 57.01
Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или преработен, но непреден; къл-
чища и отпадъци от естествен коноп (включително накъсани или нарязани 
влакна)

Забележка. * – Позиция, добавена с член 1 от Регламент 7а на Съвета на ЕИО от 18 декември 1959 г. 
(ОВ № 7, 30.1.1961 г., стр. 71/61).

Б. Работни операции по първична преработка на памук

· Омаганяване – изсушаване на влакното и почистване от примеси, включително балиране на влакното.

Приложение № 2  
към чл. 7, ал. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИНИМАЛНИЯ СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА СТОПАН-
СТВОТО ПРЕЗ ТЕКУЩАТА СТОПАНСКА ГОДИНА КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕ-

НИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(Декларацията се попълва от земеделски стопани и лицата, участващи в юридическо лице – кандидат 

за колективна инвестиция)
Долуподписаният(ата) ..........................................................................................................................................,
 (име, презиме, фамилия)

с л. к. № ......................., издадена от .............................................. на ..................................................................,
ЕГН ..............................., адрес: ..................................................................................................................................,
в качеството си на ......................................................................................................................................................,

(представляващ, управител)
на фирма ..................................................................................................................., с ЕИК ....................................,
 (наименование на фирмата)
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За определяне на минималния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за текущата 

спрямо подаването на заявлението за подпомагане стопанска година отглеждам:
I. Следните земеделски култури, регистрирани в ИСАК:

Земеделска култура
Площ, служеща за 
изчисление на СПО 

(дка)

Засадени/
засети
ДА/НЕ

Поземлен/и имот/и, върху които 
ще се извърши засаждането/

засяването

    

    

II. Следните земеделски култури, описани в анкетната карта за регистрация като земеделски 
стопанин:

Земеделска култура
Площ, служеща за 
изчисление на СПО 

(дка)

Засадени/
засети
ДА/НЕ

Поземлен/и имот/и, върху които 
ще се извърши засаждането/

засяването

    

    

III. Следните земеделски култури, за които съм предоставил документи за собственост, ползване 
на земята и/или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ:

Земеделска
култура

№ на
поземлен

имот

Площ, служеща 
за изчисление

на СПО
(дка)

Засадени/
засети
ДА/НЕ

Поземлен/и имот/и,
върху които ще

се извърши
засаждането/
засяването

     

     

IV. Следните видове животни, за които към анкетната карта съм приложил опис, заверен от 
официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за 
подпомагане и/или съм регистрирал в ИСАК:

Вид животни Брой

  

  

  

  

Дата ............................  Декларатор ..........................
гр. ................................ (подпис, печат)

Приложение № 3  
към чл. 18, ал. 2, т. 2

Списък на селските райони

№ Област Селски райони

1 Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Са-
товча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2 Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, 
Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3 Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, 
Дългопол, Провадия, Суворово

4 Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5 Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, 
Ружинци, Чупрене

6 Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, 
Хайредин

7 Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
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№ Област Селски райони

8 Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9 Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10 Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11 Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12 Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, 
Медковец, Чипровци, Якимово

13 Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, 
Септември, Стрелча, Сърница

14 Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15 Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, 
Никопол, Пордим, Червен бряг

16 Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Пър-
вомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17 Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18 Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19 Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20 Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица

21 Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22 София област
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, 
Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, 
Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23 Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, 
Раднево, Чирпан

24 Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25 Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, 
Стамболово, Тополовград, Харманли

26 Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови 
пазар, Смядово, Хитрино

27 Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

Приложение № 4  
към чл. 20, ал. 1

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Б И З Н Е С П Л А Н
По

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
……………………………............................................................................……………………..…

(име на проекта)
……………………………..............................................................................………………….

(име на кандидата)
Сума на инвестицията ….........………………................ лв.

(без разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11 от настоящата наредба)

Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказа-
телния кодекс за представени от мен неверни сведения.

Подпис/печат: ......................
Забележки: 
1. Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и 

подпечатва всяка страница от бизнесплана (за физически лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнесплана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в 

зависимост от срока, за който е изготвен бизнеспланът, и спецификата на дейността, за която се 
кандидатства.



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  33   

Обща информация

А Б
Име на кандидата (юридическото лице, ЕТ)
Седалище и адрес на управление
Място на извършване на инвестицията
Планиран краен срок за извършване на инвестицията:

I. Въведение
А. Кратко описание на проекта:

 · кратко описание на инвестициите по проекта;
 · описание как ще се подобри дейността на земеделското стопанство или предприятието на 

кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на 
производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една 
или повече от целите и принципите на подмярката;

 · описание на дейността на интегрирани проекти как изпълнението им води до по-добри фи-
нансови резултати от дейността на кандидата, отколкото, ако операциите или дейностите се 
изпълняват поотделно;

 · описание на дейността на група/организация на производители как изпълнението води до 
подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на 
групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и да показва, че 
инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители; про-
ектите им трябва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна 
за групата/организацията.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………

Б. Очакван резултат след завършване на проекта, в т. ч.: 
Б.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността чрез:

№ Начини за повишаване на конкурентоспособността на стопанството Съответствие
(отбележете с Х  

или V)
А Б В
1. по-добро използване на факторите за производство; ☐
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 
☐

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; ☐
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността; ☐
5. подобряване опазването на околната среда. ☐
· Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствие.

Обосновка: ……………………… (посочват се мотиви за направения избор) 
Б.2. Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

№ Подобряване на цялостната дейност на предприятието
Съответствие

(отбележете с Х  
или V)

А Б В

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на из-
ползването им, и/или

☐

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или ☐
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или ☐
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Европейския съюз, и/или ☐
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или ☐

6. опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), 
и/или

☐

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или ☐
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на 
първични земеделски биологични продукти.

· Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствие.
Обосновка: ……………………… (посочват се мотиви за направения избор)
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II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност:
А. Кратка информация за дейността на кандидата:
· Пълно наименование на кандидата;
· Законова форма на дейността и дата на регистрация;
· Териториално разположение.
Б. Организация, структура и управление:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Таблица Б. Допълнителна заетост на предприятието, свързана с изпълнението на проекта (попълва се 
в случай, че кандидатът планира създаване на нови работни места за реализацията на дейностите по 
проекта и изпълнява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 6)

Брой на пер
сонала към 

края на пред
ходна финан
сова година 
(за цялото 

предприятие)

Планиран брой на допъл
нително наетите на трудо
во правоотношение лица 

към датата на подаване на 
заявката за окончателно 

плащане
(за реализация на 

дейности те по проекта)

Брой на персонала, за който канди
датът поема задължение да поддър
жа за период от 3 години за МСП 
и 5 години за големи предприятия 
след датата на окончателното пла

щане
(за цялото предприятие, включи

телно за реализация на дейностите 
по проекта)

Планиран брой 
на персонала, 
увеличен за 

реализация на 
дейностите по 

проекта

А Б В Г

Забележки:
* В колона „А“ се попълва броят на персонала, зает в предприятието на кандидата.
* В колона „Б“ се попълва броят на допълнително наети по трудови правоотношения лица за реализация на 
дейностите по проекта.
* В колона „В“ се попълва броят на персонала за цялото предприятие, включващ задължително данните, по-
сочени в колона „А“, както и планирания брой на персонала, увеличен за реализация на дейностите по проекта.
* В колона „Г“ се попълва разликата между данните от колони „В“ и „А“, като данните от тази колона ще 
бъде бъдат взети предвид при оценка на проекта по приоритета по чл. 30, ал. 1, т. 9. 
VI. Анализ за икономическа устойчивост на проекта
VI.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.
A. Обект и източници за финансиране на проекта.
Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта (с изключение 
на разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11)

(лева)

Инвестиция
Единична 

цена
Стой-
ност*

Включително

Собствени 
средства (%) Кредит (%) Други (%)Вид Марка, мо-

дел, други К-во Мярка

A Б В Г Д Е Ж З И

Общо
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от цялост
ния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира само
стоятелно.

(лева)

Инвестиция
Единична 

цена Стойност*

Включително

Собствени 
средства (%)

Кредит 
(%)

Други 
(%)Вид Марка, мо-

дел, други К-во Мярка

A Б В Г Д Е Ж З И

Общо
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
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Таблица 3. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на 
кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект 

(лева)

Дейности/Активи Вложени средства Източник

А Б В

Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди дата-
та на подаване на заявлението за подпомагане
Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявлението 
за подпомагане в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности в 
колона Б; източника на вложените средства в колона В.
В. Бъдещи доставчици – Договори с описани количества и цени на суровините като доказателство, че 
са осигурени наймалко 50 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производстве
ната му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ. 
Наймалко 30 % от общата суровинна база е от собствена продукция или от регистрирани земеделски 
стопани за всички кандидати, с изключение на кандидатите в сектор „месо и месни продукти“.
Таблица 4.1 

4.1.1. Вид суровина, използвана от предприятието за 
преработка, доставена от регистриран земеделски 
стопанин

мярка Количество суровина, договорена за 
изкупуване за първа прогнозна година

Б В Г

4.1.2. Вид суровина, използвана от предприятието за 
преработка, доставена от НЕрегистриран земеделски 
стопанин

мярка
Количество суровина, договорена за 

изкупуване за първа прогнозна година

4.1.3. Вид собствена суровина, използвана от 
предприятието за преработка мярка Количество суровина, договорена за 

изкупуване за първа прогнозна година

Таблица 4.2. За кандидати в сектор „Месо и месни продукти“

4.2.1. Вид суровина, използвана от предприятието за 
преработка, доставена от регистриран земеделски 
стопанин

мярка Количество суровина, договорена за 
изкупуване за първа прогнозна година

Б В Г

4.2.2. Вид суровина, използвана от предприятието за 
преработка, доставена от НЕрегистриран земеделски 
стопанин

мярка
Количество суровина, договорена за 

изкупуване за първа прогнозна година

4.2.3. Вид собствена суровина, използвана от предприятието 
за преработка мярка Количество суровина, договорена за 

изкупуване за първа прогнозна година

4.2.4. Вид суровина, използвана от предприятието за 
преработка, доставена от кланични пунктове мярка Количество суровина, договорена за 

изкупуване за първа прогнозна година

4.2.5. Вид суровина, доставена от регистрирани земеделски 
стопани, доставена на кланични пунктове по т. 4.2.4 мярка Количество суровина, договорена за 

изкупуване за първа прогнозна година
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VI.2. Финансовоикономически статус – приходи и разходи
А. Приходи 
А.1. Приходи от дейността.
Таблица 5. Производствена и търговска програма

 (лева)

Вид про-
дукция*

по години
Мярка

Коли-
чество/ 
средно-
годишна 
натова-
реност

Продукция Средна цена за еди-
ница продукция 

Приходи от про-
дажби на про-

дукция
за из-
нос

за мест-
ния пазар

за собствено 
потребление за

износ**
за мест-
ния пазар

за из-
нос

за мест-
ния пазар

А Б В Г Д Е Ж З И Й

Предходна година/ Последен отчетен период

Общо

І година

Общо

ІІ година

Общо

ІІI година

Общо

ІV година

Общо

N година

Общо

* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани с 
инвестицията, за която кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с 
дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица 8 „Други приходи“. 
**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.
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Таблица 6. Производствен капацитет на преработвателното предприятие съгласно технологичен проект

Вид на продук-
цията

Предходна годи-
на/ Последен от-

четен период
I година ІI година ІІI година IV година N година

Годишен произ-
водствен капа-
цитет на пред-
приятието (т)

Годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятието 

(т)

Годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятието 

(т)

Годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятието 

(т)

Годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятието 

(т)

Годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприя-
тието (т)

А Б В Г Д Е Ж

Общо продук
ция (т)

* Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда, и годишното количеството на всеки 
продукт съгласно технологичен проект
Обосновка за съответствие на капацитета на подпомаганите активи и дейности с прогнозния размер на 
преработената и произведената от кандидата продукция:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Таблица 7. Производствен капацитет на преработвателното предприятие, планиран в Производствена и 
търговска програма 

 Вид на 
продукци-

ята

Предходна 
година/ После-
ден отчетен 

период

I година ІI година ІІI година IV година N година

Планиран 
годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятие-

то (т)

Планиран 
годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятие-

то (т)

Планиран 
годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятие-

то (т)

Планиран 
годишен про-
изводствен 

капацитет на 
предприятие-

то (т)

Планиран 
годишен 
производ-

ствен капа-
цитет на 
предприя-
тието (т)

Планиран 
годишен 
производ-

ствен капа-
цитет на 
предприя-
тието (т)

А Б В Г Д Е Ж

Общо про
дукция (т)
Таблица 8. Други приходи 

(лева)

Други приходи
(вид)

Предходна годи-
на/Последен от-
четен период

I година II година III година ІV година N година

A Б В Г Д Е Ж

Общо

* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, посочени в Таблица 
5 „Производствена и търговска програма“, в колона А; стойността на реализираните други приходи по вид 
за предходната година (отчетен период) в колона Б; предвижданата стойност на други приходи през първата 
година от периода на бизнес плана, в колона В; предвижданата стойност на други приходи за целия период на 
бизнес плана в колони Г, Д, Е и Ж; за „Общо“ се вписват сумите по колони Б, В, Г, Д, Е и Ж.
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Б. Разходи
Б.1. Разходи за дейността
Таблица 9. Разходи за суровини, материали и външни услуги 

(лева) 

Вид на разходите
Предходна 

година / Последен 
отчетен период

I година II година III година IV година N година

A Б В Г Д Е Ж

Общо
* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дей-
ността (която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се кандидатства), в колона А; стойността на 
разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б; прогнозната стойност на разходите 
за първата година на периода, описан в бизнес плана, в колона В; сумите на предвижданите разходи за целия 
период, разглеждан в бизнес плана, се вписват в колони Г, Д, Е и Ж;
 за „Общо“ се вписват сумите по колони Б, В, Г, Д, Е и Ж. 
Таблица 10. Разходи за заплати и социални осигуровки

(лева)

Вид на персонала Брой на 
заетите лица

Месечно 
възнаграждение

Общо заплати за 
година

Социални 
осигуровки*

Общо за 
година

A Б В Г Д Е

Предходна година / Последен отчетен период

Управленски

Административен

Производствен

Общо

I година

Управленски

Административен

Производствен

Общо

II година

Управленски

Административен

Производствен

Общо

ІІI година

Управленски

Административен

Производствен

Общо

IV година

Управленски

Административен

Производствен

Общо

N година

Управленски
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Вид на персонала Брой на 
заетите лица

Месечно 
възнаграждение

Общо заплати за 
година

Социални 
осигуровки*

Общо за 
година

Административен

Производствен

Общо
*Кандидатът описва подробно разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва: заетия персонал 
по групи (управленски, административен, производствен) както за предходната година, така и за всички про-
гнозни години, включени в бизнес плана в колона А;
 броя на заетия персонал (по години и по групи) в колона Б; 
месечното възнаграждение на персонала по групи в колона В; 
годишната сума на разходите за заплати в колона Г (тази сума се получава след попълване на колони Б и В; 
сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца);
 социалните осигуровки (по години и по групи) в колона Д; 
общите разходи за заплати и социални осигуровки в колона Е (тази сума се получава, като се съберат сумите 
от колони Г и Д);
за „Общо“ се вписва сумата на разходите по години от колона Е.
*Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя.
Таблица 11. Разходи за амортизация (амортизационен план)

(лева)

Актив
Дата на 
придоби-

ване

Цена на 
придо-
биване

Период 
на екс-
плоа-
тация

Аморти-
зационна 
норма

Амортизационна квота

Предходна година / 
Последен отчетен 

период
I год. II 

год.
III 
год.

IV 
год.

N 
год.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К

Общо
* Кандидатът подробно описва разходите за амортизация (използваният метод на амортизация трябва да 
бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане), като посочва:
 вида на актива в колона А; 
датата на придобиване на описаните активи в колона Б;
 цена на придобиване на описаните активи в колона В;
 периода на експлоатация на описаните активи в колона Г; 
амортизационната норма на описаните активи в колона Д; 
годишната сума на разходите за амортизация в колони Е, Ж, З, И, Й и К;
 за „Общо“ се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З, И, Й и К.
Таблица 12. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта

(лева) 

Години Остатъчна сума в 
началото на годината Лихви Главници Остатъчна сума в 

края на годината

A Б В Г Д

Предходна година/последен 
отчетен период

I година

II година

III година

ІV година

N година
Кандидатът прави погасителен план на привлечените средства, свързани с проекта, и се включват: годините, 
за които ще бъде погасен кредитът, в колона А; 
остатъчната сума в началото на годината в колона Б; 
лихвата по години в колона В; главницата по години в колона Г; 
остатъчната сума в края на годината в колона Д.
В случай че кандидатът ползва приходите от дейността, описана в бизнес плана за погасяване на други кре-
дити извън тези, свързани с проекта, той следва да включи и погашенията по тях в Таблица 13.
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Таблица 13. Разходи за лихви
(лева)

Вид на 
кредита

Предходна година/по-
следен отчетен период I година II година III година IV година N година

A Б В Г Д Е Ж

Общо
* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани 
в Таблица 13, като посочва: вида на кредита в колона A;
 разходите за лихви за предходната година (отчетен период) в колона Б; 
прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана, в колони В, Г, Д, Е и Ж; за „Общо“ се 
вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г, Д, Е и Ж.
Таблица 14. Други разходи

(лева) 

Други разходи Предходна година/после-
ден отчетен период I година II година III година IV година N 

година

A Б В Г Д Е Ж

Общо
* Кандидатът подробно описва всички други разходи (които са свързани с инвестицията, както и такива, 
които произтичат от приходите, посочени в Таблица 8 „Други приходи“), като посочва: вида на разходите в 
колона А; 
сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период) в колона Б; 
прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период в колони В, Г, Д, Е и Ж;
за „Общо“ се вписва сумата на „другите разходи“ по години от колони Б, В, Г, Д, Е и Ж.
Таблица 15. Себестойност на единица продукция 

(лева) 

Вид на 
продукта

Видове ресурси, необходими за 
производство на единица про-

дукт

К-во за едини-
ца продукция

Мяр-
ка

Единична 
цена

Стойност на разходите за 
единица продукция по вид

А Б В Г Д Е

Общо

Общо
* Кандидатът описва вида на всеки от продуктите, посочени в Таблица 5 „Производствена и търговска про-
грама“ и Таблица 8 „Други приходи“ (ако е приложимо), в колона А; 
видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за производство на единица продукция, 
в колона Б; количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция в колона В; 
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мярка (грам, килограм, тон, брой и др.) на количеството от колона В в колона Г;
 единична цена на всеки вид ресурс в колона Д; 
стойност на всеки вид ресурс в колона Е; 
за „Общо“ в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция.
VI.3. Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата
А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.
Таблица 16. Прогноза за нетните парични потоци на проекта

(лева) 

Индекс
Предходна година/ 
Последен отчетен 

период

I годи-
на

II годи-
на

III го-
дина

IV годи-
на

N
 година

A Б В Г Д Е Ж

I. Приходи:

1. Приходи от продажби

2. Други приходи

Общо приходи (1+2)

II.Разходи

A. Разходи за дейността:

3. Разходи за суровини, материали и външ-
ни услуги 

4. Разходи за амортизация 

5. Разходи за заплати и социални осигу-
ровки

6. Други разходи

Б. Финансови разходи:

7. Разходи за лихви

Общо разходи (3+4+5+6+7)

ІІІ. Печалба преди облагане (І - ІІ)

ІV. Данъци и такси 

V. Печалба след облагане (ІІІ - IV)

VI.Финансиране по Програмата

VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI)

* Попълва се:
I. Приходи: ред 1 – данните от Таблица 5. Производствена и търговска програма;
 ред 2 – данните от Таблица 8. Други приходи.
II. Разходи: ред 3 – данните от Таблица 9. Разходи за суровини, материали и външни услуги; 
ред 4 – данните от Таблица 11. Разходи за амортизация; 
ред 5 – данните от Таблица 10. Разходи за заплати и социални осигуровки;
 ред 6 – данните от Таблица 14. Други разходи; 
ред 7 – данните от Таблица 13. Разходи за лихви.
ІІІ. Печалба преди облагане (І - ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи 
(общите разходи).
ІV. Данъци и такси: данъци и такси съобразно националното законодателство.
V. Печалба след облагане (ІІІ - IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци 
и такси.
VI. Финансиране по Програмата: сумата на финансиране по Програмата.
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и 
финансирането по Програмата.
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Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
Таблица 17. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата

(лева) 

Индекс
Предходна годи-
на/Последен от-
четен период

I годи-
на

II годи-
на

III го-
дина

IV годи-
на

N годи- годи-
на

A Б В Г Д Е Ж

I. Приходи:

1. Приходи от продажби

2. Други приходи

Общо приходи (1+2)

II.Разходи:

A. Разходи за дейността:

3. Разходи за суровини, материали и външни 
услуги 

4. Разходи за амортизация 

5. Разходи за заплати и социални осигуровки

6. Други разходи

Б. Финансови разходи:

7. Разходи за лихви

Общо разходи (3+4+5+6+7)

ІІІ. Печалба преди облагане (І - ІІ)

ІV. Данъци и такси 

V. Печалба след облагане (ІІІ - IV)

VI. Главници по кредити

VІI. Нетен паричен поток (V+4)
* В тази таблица се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от дей-
ности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.
V. Показатели за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели (по проекта и за 
цялостната дейност на кандидата)
1.1. Нетна настояща стойност (NPV)
I. Определение:
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необ
ходимо и достатъчно условие е NPV да бъде положително число, т.е. NPV > 0.
II. Формула за изчисление:
Изчисляване NPV на проекта

 

,

където:
NCF е нетният паричен поток;
I0 – сумата на инвестицията (без разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11 на настоящата наредба);
NPV – нетната настояща стойност;
r – дисконтов процент (6 %);
n – броят години, за които е изготвен бизнес планът;
 t – периодът, равен на една година.
Забележки:
NPV > 0. Положителната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток 
е поголяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна. 
NPV < 0. Отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток 
през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията. 
NPV = 0. Нетната настояща стойност, равна на нула, показва, че сумата от паричните потоци на проекта 
е точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал. 
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако NPV > 0.
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1.2. Изчисляване NPVe на проекта и другите дейности на кандидата

 където

* Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на проекта на кандидата.
** Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на другите дейности на кандидата.
Забележки:
NPVe >0. Положителната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток 
е поголяма от разходите за проекта (инвестицията) и другите дейности на кандидата, следователно ин
вестицията е ефективна и допринася за подобряване на цялостната дейност. 
NPVe <0. Отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток 
през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията, и не допринася 
за подобряване на цялостната дейност. 
NPVe =0. Нетната настояща стойност е равна на нула и показва, че сумата от паричните потоци на про
екта е точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал, и не се подобрява цялостната дейност. 
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако NPVe > 0.
2.1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) по проекта
I. Определение:
Показателят NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, затова е 
необходимо да се изчисли и показателят IRR. 
II. Формула за изчисление:

IRR =

  

,

където:
IRR е вътрешна норма на възвръщаемост;
r1 – дисконтов процент, при който NPV1 > 0;
r2 – дисконтов процент, при който NPV2 < 0.
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако IRR > r (6 %).
2.2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата
При определяне на вътрешната норма на възвръщаемост на другите дейности на кандидата се вземат 
данните на NPVе, получени в т. 1.2.
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако IRR1 > r (6 %).
3.1. Индекс на рентабилност (PI) по проекта
I. Определение:
Индексът на рентабилност (PI) представлява доходът, който всеки един инвестиран лев ще осигури. 
Проектът се допуска за одобрение, ако PI > 1, тъй като такава стойност на PI осигурява ефективността 
на инвестицията.
II. Формула за изчисление:
1. Изчисляване PI на проекта

,

където:
PI е индекс на рентабилност;
NCF – нетният паричен поток;
I0 – сумата на инвестицията (без разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11 на настоящата наредба);
r – дисконтов процент (6 %);
n – броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t – периодът, равен на една година.
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако PI > 1.

e
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3.2. Индекс на рентабилност (PI1) на другите дейности на кандидата

 

където:

* Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на проекта на кандидата.
** Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на другите дейности на кандидата.
PI е индексът на рентабилност;
NCF – нетният паричен поток;
I0 – сумата на инвестицията (без разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11 на настоящата наредба);
r – дисконтовият процент (6 %);
n– броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t – периодът, равен на една година.
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако PI1 > 1.
4. Срок на откупуване (PBP)
I. Определение:
Срокът на откупване e очакваният брой години, зa които се възвръща направената инвестиция.
II. Метод за изчисление:
PBP е срокът на откупуване на инвестицията в години;
I0 – сумата на инвестицията (без разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11 на настоящата наредба);
n – броят години, за които е изготвен бизнес планът;
 t – периодът, равен на една година.

.

Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнес плана.

Приложение № 5 
към чл. 28, ал. 1, т. 1

Типове култури и видове животни и продукти от тях в обхвата на чувствителните 
за подпомагане сектори

КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови 

домати Плодови зеленчукови култури

пипер Плодови зеленчукови култури

сладък пипер Плодови зеленчукови култури

лют пипер Плодови зеленчукови култури

патладжан Плодови зеленчукови култури

краставици Плодови зеленчукови култури

корнишони Плодови зеленчукови култури

тиквички Плодови зеленчукови култури

тикви Плодови зеленчукови култури

дини Плодови зеленчукови култури

пъпеши Плодови зеленчукови култури

бамя Плодови зеленчукови култури

захарна царевица Плодови зеленчукови култури
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градински фасул (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури

градински грах (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури

градинска бакла (зелена и зърно) Бобови зеленчукови култури

Листностъблени зеленчукови 

главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури

карфиол Листностъблени зеленчукови култури

броколи Листностъблени зеленчукови култури

салата Листностъблени зеленчукови култури

ендивия Листностъблени зеленчукови култури

марули Листностъблени зеленчукови култури

спанак Листностъблени зеленчукови култури

магданоз Листностъблени зеленчукови култури

копър Листностъблени зеленчукови култури

листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури

киселец Листностъблени зеленчукови култури

лапад Листностъблени зеленчукови култури

алабаш Листностъблени зеленчукови култури

Кореноплодни зеленчукови 

моркови Кореноплодни зеленчукови култури

магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури

целина Кореноплодни зеленчукови култури

салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури

репички Кореноплодни зеленчукови култури

ряпа Кореноплодни зеленчукови култури

пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури

Лукови зеленчукови 

лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

праз Лукови зеленчукови култури

арпаджик Лукови зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови 

артишок Многогодишни зеленчукови култури

аспержи Многогодишни зеленчукови култури

хрян Многогодишни зеленчукови култури

Лозя Трайни насаждения

Десертни лозя  

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Семкови овощни видове

ябълки Семкови овощни видове

круши Семкови овощни видове

дюли Семкови овощни видове

мушмули Семкови овощни видове

Костилкови овощни видове

сливи/джанки Костилкови овощни видове

праскови/нектарини Костилкови овощни видове

кайсии/зарзали Костилкови овощни видове

череши Костилкови овощни видове
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вишни Костилкови овощни видове

едроплоден дрян Костилкови овощни видове

Ядкови (черупкови) видове

орехи Ядкови (черупкови) видове

бадеми Ядкови (черупкови) видове

лешници Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

ягоди Ягодоплодни видове

малини Ягодоплодни видове

къпини Ягодоплодни видове

френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове

арония Ягодоплодни видове

касис Ягодоплодни видове

актинидия (киви) Ягодоплодни видове

бодливо грозде Ягодоплодни видове

боровинки Ягодоплодни видове

смокини Ягодоплодни видове

ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ

лен Влакнодайни култури

памук Влакнодайни култури

коноп Влакнодайни култури

 МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ

Едногодишни 

анасон Медицински и ароматни култури

резене Медицински и ароматни култури

кориандър Медицински и ароматни култури

кимион Медицински и ароматни култури

чубрица Медицински и ароматни култури

валериана – двугодишна култура Медицински и ароматни култури

босилек Медицински и ароматни култури

бял трън (силибум) Медицински и ароматни култури

лайка Медицински и ароматни култури

майорана Медицински и ароматни култури

татул Медицински и ароматни култури

черна мерудия Медицински и ароматни култури

Многогодишни

маслодайна роза Медицински и ароматни култури

лавандула Медицински и ароматни култури

мента Медицински и ароматни култури

блатно кокиче Медицински и ароматни култури

блян Медицински и ароматни култури

риган Медицински и ароматни култури

ехинацея Медицински и ароматни култури

жълт мак Медицински и ароматни култури

зимзелен Медицински и ароматни култури

хизоп Медицински и ароматни култури

левзея Медицински и ароматни култури
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маточина Медицински и ароматни култури

мащерка Медицински и ароматни култури

медицинска ружа Медицински и ароматни култури

монарда Медицински и ароматни култури

пелин Медицински и ароматни култури

пиретрум Медицински и ароматни култури

розмарин Медицински и ароматни култури

салвия Медицински и ароматни култури

чувен Медицински и ароматни култури

шипка Медицински и ароматни култури

ЖИВОТНИ 

Говеда и биволи 

Телета и малачета до 1 г.

Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване

Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

Млечни крави и биволици

Крави от месодайни породи

Овце

Овце – млечни, и овце – месодайни

Кози

Кози

Свине

Свине

Прасенца под 45 дни

Птици

Кокошки

Бройлери

Пуйки

Гъски

Патици

Други

Коне 

Пчелни семейства 

Буби – кутийки бубено семе

Приложение № 6 
към чл. 28, ал. 6

Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона за 
регионалното развитие

№ Област Община

1 Видин
Белоградчик, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, 
Бойница, Ружинци, Чупрене

2 Враца
Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, 
Роман, Хайредин

3 Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

4 Монтана
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, 
Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово

5 Плевен
Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Левски, Никопол, 
Плевен, Пордим, Искър, Червен бряг
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Приложение № 7 
към чл. 28, ал. 8

Критерии за подбор на проекти

№ Приоритет Критерии Минимално изискване
Максима
лен брой 
точки

Точки

1

Проекти за инвес
тиции за прера
ботка на сурови
ни от чувствител
ни сектори

  30  

 1.1

Проекти с инвес
тиции и дейности, 
насочени в чувст
вителни сектори

Над 75% от обема на преработ
ваните суровини са от растителен 
или животински произход, попа
дащи в обхвата на чувствителните 
сектори.

30
ДА – 30 т.
НЕ – 0 т.

2

Проекти за въ
веждане на нови 
и енергоспестява
щи технологии и 
иновации в прера
ботвателната про
мишленост

  10  

 2.1

Инвестициите по 
проекта водят до 
повишаване на 
енергийната ефек
тивност с мини
мум 10 % за пред
приятието

– * 5
ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.

 2.2

Над 30 % от допус
тимите инвестици
онни разходи по 
проекта са свър
зани с иновации в 
предприятието

– * 5
ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.

3

Проекти с инвес
тиции за постига
не стандартите на 
ЕС, подпомагани 
по мярката, вклю
чително такива 
за намаляване 
на емисиите при 
производство на 
енергия от био
маса

  5

 3.1

Проекти с инвес
тиции за постига
не на стандартите 
на ЕС, свързани с 
минимални стан
дарти за защита и 
хуманно отноше
ние към животни
те и намаляване 
до минимум на 
страданията им по 
време на клане, 
подпомагани по 
мярката и/или ин
вестиции, водещи 
до намаляване на 
емисиите.

Инвестициите следва да водят до 
изпълнение на изискванията на:  
1. Регламент /ЕО/№ 853/2004/
чл. 10, § 3, Приложение III, 
Глава II и Директива 93/119/
ЕС/22.12.1993 за защита на живот
ните при клане и Наредба № 4 от 
15 юли 2014 г. за специфичните из
исквания към производството на 
суровини и храни от животински 
произход в кланични пунктове, 
тяхното транспортиране и пускане 
на пазара;
2. Регламент за изпълнение на 
Директива 2009/125/ЕС/, които 
водят до намаляване на емисиите.

5
ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.
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4

Проекти за пре
работка на биоло
гични суровини и 
производство на 
биологични про
дукти

    10

 4.1

Проекти с инвес
тиции за преработ
ка и производство 
на сертифицирани 
биологични про
дукти

Над 75 % от обема на преработва
ната суровина и произведена про
дукция, посочена в бизнес плана, 
ще бъде биологично сертифици
рана;

10
ДА – 10 т.
НЕ – 0 т.

5

Проекти с инвес
тиции за насърча
ване на коопери
рането и интегра
цията между земе
делските стопани 
и предприятия от 
преработвателна
та промишленост

  10

 5.1

Проекти, насърча
ващи интеграцията 
на земеделските 
стопани

Предприятието на кандидата пред
вижда в бизнес плана преработ
ката на минимум 65% собствени 
или на членовете на групата/орга
низация на производители или на 
предприятието суровини (земедел
ски продукти)

10
ДА – 10 т.
НЕ – 0 т.

6

Проекти, чието 
изпълнение води 
до осигуряване на 
устойчива заетост 
на територията на 
селските райони

20

 6.1

Проекти, които 
се изпълняват на 
територията на 
селските райони в 
страната

– * 8
ДА – 8 т.
НЕ – 0 т.

 6.2

Проекти от кан
дидати, които до 
момента на канди
датстване не са из
вършвали дейност.

С извършване на инвестицията 
кандидата ще създаде определен 
брой работни места:

12

До 5 работни места – 7 т.; 
От 6 до 10 работни мес
та – 10 т.; Над 10 работни 
места – 12 т.;

 6.3

Проекти от кан
дидати, които към 
момента на канди
датстване извърш
ват дейност.

С извършване на инвестицията 
кандидата ще запази съществува
щите (към края на предходната 
календарна година) и ще създаде 
определен брой нови работни мес
та:

12

До 5 (съществуващи ра
ботни места плюс не по
малко от 2 нови работни 
места) работни места – 7 
т.; От 6 до 10 (съществу
ващи работни места плюс 
не помалко от 4 нови 
работни места) работ
ни места – 10 т.; Над 10 
(съществуващи работни 
места плюс не помалко 
от 8 нови работни места) 
работни места – 12 т.;

7
Проекти, изпъл
нявани в Северо
западния район 

– 5 –  
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 7.1

 

Проекти, които се 
изпълняват на те
риторията на Се
верозападен район 
на страната – об
ласт Плевен

– 1 ДА – 1 т.
НЕ – 0 т.

 7.2

Проекти, които се 
изпълняват на те
риторията на Се
верозападен район 
на страната – об
ласт Ловеч

– 2 ДА – 2 т. 
НЕ – 0 т.

 7.3

Проекти, които се 
изпълняват на те
риторията на Се
верозападен район 
на страната – об
ласт Видин, област 
Враца и област 
Монтана

– 5 ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.

  ОБЩО 90  

Приложение № 8 
към чл. 30, ал. 1, т. 7

Новоприети стандарти на ЕС

№ Стандарт Законодателство 
на ЕС

Национално 
законодател

ство

Дата, от ко
ято стандар
тът е задъл

жителен

Дата на 
гратисния 
период

Вид на инвестицията

1 Минимални 
стандарти 
за защита и 
хуманно от
ношение към 
животните и 
намаляване до 
минимум на 
страданията им 
по време на 
клане

Директи
ва 93/119/
ЕС/22.12.1993 
за защита на 
животните при 
клане;
Регламент/ЕО/ 
№ 853/2004/
чл. 10, §/3, При
ложение III, Гла
ва II/

Наредба № 4 
от 2014 г. за 
специфични
те изисквания 
към производ
ството на суро
вини и храни 
от животин
ски произход в 
кланични пун
ктове, тяхното 
транспортира
не и пускане 
на пазара 

25.07.2014 г. 25.07.2015 г.;
25.07.2016 – 
за млади 
земеделски 
стопани

Закупуване/придобиване, 
изграждане и модернизира
не на сгради и други недви
жими активи, необходими 
за въвеждане на минимал
ни стандарти за защита и 
хуманно отношение към 
животните и намаляване до 
минимум на страданията им 
по време на клане.
Закупуване и/или инста
лиране на нови машини и 
оборудване/инструменти за 
въвеждане на минимални 
стандарти за защита и ху
манно отношение към жи
вотните и намаляване до 
минимум на страданията им 
по време на клане

Приложение № 9 
към чл. 30, ал. 11

Запитване за оферта

 (Дата)
От: 

 (Име и адрес на кандидата)
До:

(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Бихме искали да ни представите оферта за: 
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Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай, че тя е по
подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена с описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на 
официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по 
пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.
Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенция
та по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици, 
при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони.

 Подпис ....................................
 (печат)

Приложение № 10 
към чл. 32, ал. 2

Декларация за размера на получените държавни помощи

1. Подписаният (трите имена на декларатора)

в качеството си на (управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя на 
помощ по мярка 4.2  „Инвести
ции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“

2. ЕИК/БУЛСТАТ:

3.1. Седалище и адрес на управление:

3.2. Адрес за кореспонденция:
(Попълва се само ако е различен 
от адреса на управление по т. 3.1)

4. Дейности, които предприятието извършва (код по КИД2008):

№ Дейности, които 
предприятието 

извършва
(код по КИД

2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби
в % през:

година "Х1" * година "Х"

1.

2.

5. Отраслова принадлежност 
на предприятието според ос
новната му дейност по код 
КИД2008.
(Изписва се код по КИД
2008 и съответното му наи
менование)



СТР.  52  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 84

6. Вид на предпри
ятието:
(Отбележете със 
знака Х)

голямо средно
малко микро

7. Моля, посочете собствеността на предприятието към година "Х":

Собствеността на предприятието е: Относителен дял от капитала в %:

Държавна

Общинска

Частна

Общо: 100.00

8. Налице ли е партньорство ** с лице от Република България?
 (В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и 
и от партньора/ите.)

ДА НЕ

8а. Ако в т. 8 сте посочили "ДА", моля да попълните следната информация за партньора/ите:

Наименование на партньора: ЕИК/БУЛСТАТ:

1.

2.

…..

n.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

9. Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/раз
деляне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.)
Ако сте посочили "ДА", моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА НЕ

9а. Декларация за преобразуване

Години Наименование 
на лицата, участ
ващи в преобра

зуването

ЕИК/
БУЛСТАТ

Администра
тор на помощ 
(наименование 

и ЕИК/
БУЛСТАТ)

Разходи, за 
които е пре
доставена 

помощта/цел 
на помощта 

(с думи)

Общ 
размер 
на по

мощта= 
a+b+c+ 

d+e
(в лево

ве)

Размер на предоставената държавна 
помощ, лв.

Регламент
…..

Регла
мент…..

Регламент…..

a b c

Година 

Година 

Година 

ОБЩО ∑(a+b+
c+d+e)

∑a ∑b ∑c
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10.

Декларирам, че съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9,  следните държавни помощи:

Получател/и 
(посочва  се ЕИК/

БУЛСТАТ)

Администратор на 
помощта

(наименование и 
ЕИК/БУЛСТАТ)

Разходи, за 
които е по
лучена по
мощта/цел 
на помощта

(с думи)

Общ размер
на помощта= 
a+b+c+d+e
(в левове)

Размер на предоставената държавна 
помощ, лв.

Регла
мент 
…..

Регла
мент 
…..

Регла
мент 
…..

Регла
мент 
…..

Регла
мент 
…..

a b c d e

Годи
на

     

   

Годи
на

 

       

Годи
на

     

       

       

Общо: ∑(a+b+c+d+e) ∑a ∑b ∑c ∑d ∑e

11.

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща 
разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че по
мощта е за дейността, за която се кандидатства по мярката:
(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности)

ДА НЕ

12.
При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова декларация в 
срок 5 работни дни от датата на промяната.

13.
Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.

* Година "Х1" е годината, предхождаща текущата година – година "Х".
** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Приложение І от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията относно деклариране на 
някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния 
пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1857/2006 на Комисията.

Дaтa: ………………20__ г.                       Декларатор: ………….

Приложение № 11 
към чл. 35, ал. 1

Заявление за подпомагане

Уникален идентификационен номер (УИН) ……………………………………………………..……

Уникален регистрационен номер (УРН) ……………………………………………………..……

Попълва се от служител на РА

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РАЗПЛАЩАТЕЛНА   АГЕНЦИЯ

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

I. Наименование на кандидата

II. Наименование на проекта  

III. Уникален идентификационен номер при регистрацията 
на земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 
(само за кандидати, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.)
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IV. Описание на кандидата

1. За юридически лица, еднолични търговци и други:

ЕИК на кандидата:  

2. За управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:

Име, презиме, фамилия  

ЕГН:  

Лична карта №:   валидна до:   издадена от:  

3. За всички кандидати:

Данни за банкова сметка:

Име на обслужваща банка:  

IBAN:  

BIC:  

Адрес:  

Седалище/постоянен адрес на кандидата:

Населено място: гр./с.   Пощ. код:  

Улица:   №   бл.   вх.   ап. №  

Община:   Област:  

Адрес за кореспонденция:

Населено място: гр./с.   Пощ. код:  

Улица:   №   бл.   вх.   ап. №  

Община:   Област:  

Телефон:     Факс:   еmail:  

Упълномощено лице (в случай, че има такова):

Име, презиме, фамилия  

ЕГН:  

Лична карта №:   валидна до:   издадена от:  

Пълномощно №:  

II. Описание на проектното предложение

(Подробно описание на проектното предложение се извършва в бизнес плана, приложение към заявлението за подпомагане)

1. Кратко описание на проектното предложение:

1.1 Вид на инвестициите 
(Изберете от падащото меню)
(Допустимо е отбелязването на 
повече от един вид инвестиции)

За преработка на продукти от приложение № І от Договора в 
продукти в приложение № І от Договора  

За преработка на продукти от приложение № І от Договора в 
продукти извън приложение № І от Договора в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014 (Само за канди-
дати, които са микро-, малки и средни предприятия съгласно 
ЗМСП и инвестицията попада в селски район съгласно Прило-
жение №3)

 

Единствено за маркетинг на продукт/продукти (Само в случаи, 
когато проектът е за пазар на производители и/или когато 
тези продукти са получени в резултат на преработка, извърше-
на от кандидата)

 

1.2 Вид на земеделски продукти за 
преработка:  
(в съответствие с използваната 
суровина, описана в таблица „Себе-
стойност на единица продукция“ на 
бизнес плана)
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1.3 Вид на произведените по проекта 
продукти: 
(в съответствие с таблица „Произ-
водствена и търговска програма“ на 
бизнес плана)

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

1.4 Кандидатствам за инвести ции в 
следния/те сектор/и:
(Изберете от падащото меню)
(Допустимо е отбелязването на по-
вече от един сектор)

1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици с 
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на 
продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни проду
кти;

 

2. Месо и месни продукти;  

3. Плодове и зеленчуци, включително гъби;  

4. Пчелен мед и пчелни продукти, с изключение на производ
ство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/
заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

 

5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение 
на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени 
изделия;

 

6. Растителни и животински масла и мазнини, с изключение 
на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново 
масло;

 

7. Технически и медицински култури, включително маслодайна 
роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка 
и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и слад
карски изделия;

 

8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи);  

9. Гроздова мъст, вино и оцет  

1.5 Кратко описание на инвестиция
та, за която се кандидатства:

Строителство/реконструкция на:

 

Машини, оборудване, съоръжения за:

 

Специални автомобили за:

 

Закупуване на земя/сгради за:

 

Нематериални активи:

 

Други:

 

2. Вид на предприятието:

Микро, малко или средно предприятие 
(Изберете от падащото меню)

Голямо предприятие 
(Изберете от падащото меню)

   

2.1. Кандидатствам по заповед за определяне 
на прием: №   от дата   точка  

2.2. Общ размер на разходите по проекта: 
(Посочва се размерът на разходите, за които се кандидатства)

  лв.
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2.3. Максимален размер на финансовата помощ в процентно съотношение спрямо 
допустимите за подпомагане разходи по проекта

Попълни т. 2
Вид на предприятието

Общ размер на финансовата помощ1:
(в процентно съотношение спрямо размера на разходите, за които се кандидат-
ства, както и в левова равностойност)

лв.

1Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициер е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи.

3. Заявявам междинно/и плащане/ия в размер на:

3.1. Първо междинно плащане

 

  лв.

(стойност)

Кратко описание на етапа:

 

3.2. Второ междинно плащане 
(при инвестиции, включващи СМР)

 

  лв.

(стойност)

Кратко описание на етапа:

 

4. Инвестиции за постигане изискванията на нововъведените стандарти на ЕС съгласно списък/приложение № 8 от 
наредбата 

Моля, отбележете коя инвестиция от таблицата за допустими инвестиции за достигането на кой стандарт на ЕС 
допринася и с кой нормативен документ е въведен този стандарт

№ Стандарт/законодателство на ЕС и 
национално законодателство

Вид на разходите, за които се кандидатства съглас
но таблицата за допустимите инвестиции

Стойност в левове

1 Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл.10, 
§3, Приложение III, Глава II и Ди
ректива 93/119/ЕС/22.12.1993 за 

защита на животните при клане и 
Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за 

специфичните изисквания към про
изводството на суровини и храни от 
животински произход в кланични 

пунктове, тяхното транспортиране и 
пускане на пазара

   

2    

3    

4    

n….    

1

Регламент за изпълнение на Дирек
тива 2009/125/ЕС /, които водят до 

намаляване на емисиите

   

2    

3    

4    

n….    

III. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ  
(Изберете от падащото меню)

1 Таблица за допустими инвестиции на хартиен и в електронен формат по образец  

2 Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни  

3 Декларация за нередности в оригинал  

4
Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена 
финансовата помощ, получена по реда на тази наредба

 

5 Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават лично от кандидата  

6
Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители – важи за кандидати групи/орга-
низации на производители
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7 Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящата наредба  

8

Декларация по образец, посочен в приложение № 2 за изчисление на минималния стандартен производствен 
обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване (не важи за признати 
групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, 
които не са земеделски стопани).

 

9
Справкадекларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията 
на производители, с които участват в групата/организацията (важи за кандидати групи/организации на про-
изводители).

 

10

Регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и анкетни формуляри към нея. Към ан
кетните формуляри се прилага опис, заверен от официален ветеринарен лекар не порано от 4 месеца преди 
датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен 
обем участват животни (не важи за юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/
организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина).

 

11
Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участ
ва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем (важи в случай, че няма регистрирана 
обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година).

 

12
Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма прос
рочени задължения, издадено не порано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за 
подпомагане

 

13 Декларация в оригинал по чл. 8, ал. 5, т. 1  

14
Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енер-
гетиката)

 

15
Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от бизнес плана в електронен 
формат по образец

 

16
Баланс, справка ДМА, отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приклю
чен междинен период (важи за кандидати юридически лица, с изключение на кандидатите, посочени в чл. 8, 
ал. 4).

 

17
Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актив, дата 
и цена на придобиване.

 

18

Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на суровините (важи в случаи-
те, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация от кандидата 
с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена 
земеделска продукция) като доказателство, че са осигурени наймалко 50 % от суровините за преработвател
ното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след 
изплащане на финансовата помощ, от които наймалко 30 на сто от общата суровинна база, определена в 
производствената програма за първата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, 
включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани по реда 
на Наредба № 3 от 1999 г. Към договорите/писмата за намерение, сключени или издадени от регистрани 
земеделски стопани, се прилагат копие на актуална регистрационна карта на доставчика – земеделски сто
панин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (важи и в случаите, когато суровините се закупуват от 
кланични пунктове).

 

19

Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като 
доказателство, че е осигурена реализацията на наймалко 50 % от продуктите на преработвателното пред
приятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изпла
щане на финансовата помощ, като в случаите на производство на гранулиран фураж договорите следва да 
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж съгласно предвижданията на 
производствената програма за целия период на изпълнение на бизнес плана.

 

20

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната 
степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително 
от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (важи в случаите, когато издаването на документа се изис-
ква по ЗООС и/или по Закона за водите).

 

21
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (важи в случаите, 
когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата).

 

22

Учредено право на строеж върху имота за срок не помалко от 6 години за кандидати микро, малки или 
средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на заяв
лението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж (важи в случай на кандидатстване за 
разходи по чл. 23, ал. 1, т. 1).
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23

Документ за ползване на имота за срок не помалко от 6 години за кандидати микро, малки или средни 
предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на заявлени
ето за подпомагане (важи в случай на кандидатстване за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 2, б. „а“ и „б“ и не се 
отнася за случаите по чл. 23, ал. 2).

 

24

Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще 
се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-мон-
тажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен 
проект съгласно ЗУТ).

 

25

Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чер
тежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи 
и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ).

 

26
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва раз-
ходи за строително-монтажни работи).

 

27
Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за 
тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).

 

28
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в 
случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на 
разрешение за строеж съгласно ЗУТ).

 

29
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за 
преместваеми обекти).

 

30
Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правос
пособно лице.

 

31
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по про
екта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвести
цията съгласно българското законодателство.

 

32

Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по чл. 26, ал. 2 – 7, изготвен и съгласуван от правоспо
собно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на елек-
трическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива 
от биомаса).

 

33

Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините (важи в случа-
ите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработва-
телната дейност на кандидата) и/или декларация от кандидата с описани вид и количества на суровините 
(важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или 
преработвателната дейност на кандидата като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите 
суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие за целия 
период на изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проекти, включващи инветиции по чл. 5, ал. 2).

 

34

Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с 
посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение (важи в случаите, 
когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП). В случаите на инвестиции за 
строителномонтажни работи към договорите се прилагат и количественостойностни сметки на хартиен и 
електронен носител.

 

35
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски 
(важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).

 

36

Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на 
офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация 
на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по чл. 30, ал. 10 
и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост).В 
случаите на инвестиции за строителномонтажни работи към договорите се прилагат и количественостой
ностни сметки на хартиен и електронен носител. 

 

37

Наймалко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, 
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна 
техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно 
с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9 (важи в случаите по чл. 30, ал. 11 
и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, 
както и за нормативно регламентирани такси). В случаите на инвестиции за строителномонтажни работи 
към договорите се прилагат и количественостойностни сметки на хартиен и електронен носител.

 

38
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато кандидатът не се явява 
възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП), а когато избраната оферта не е с найниска цена – и писмена 
обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по чл. 30, ал.11).

 

39
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявле
нието за подпомагане (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга 
недвижима собственост).
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40
Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, 
че проектът включва разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане 
от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).

 

41
Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по об
разец съгласно приложение № 10 (важи за кандидати по чл. 32, ал. 2).

 

     

IV. ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ  
(Изберете от падащото меню)

  Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка:  

1
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, 
изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на две години преди датата на подаване 
на заявлението за подпомагане.

 

2

Предварителни договори с описани количества и цени на биологични суровини като доказателство, че са 
осигурени наймалко 75 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената 
му програма за първите три или пет прогнозни години от бизнес плана след изплащане на финансовата 
помощ, придружени със сертификат за биологично производство на суровината, придружени с копие от 
сертификат/и от контролиращо лице, като доказателство, че кандидатът ще преработва наймалко 75 % би
ологична суровина за първата прогнозна година от бизнес плана – не се отнася за пазари на производители.

 

3

Предварителни договори за реализация на над 75 % от обема на производствената програма на преработва
телното предприятие като биологично производство за срок минимум три години за МСП и минимум пет 
години за големи предприятия след изплащане на финансовата помощ, придружени с копие от сертификат/и 
от контролиращо лице, като доказателство, че кандидатът ще произвежда наймалко 75 % биологична 
продукция за първата прогнозна година от бизнес плана – за съществуващи предприятия, и не се отнася за 
пазари на производители.

 

4
Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към по
стигане на стандартите на ЕС съгласно приложение № 8.

 

5
Становище от ГД „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност“, удостоверяващо кои от ин
вестициите са насочени за изпълнение на Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС, водещи до 
намаляване на емисиите.

 

6

Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изис
кванията на Наредба № РД16346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характе
ристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност 
на промишлени системи, изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 
от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

 

7
Справка за съществуващия и нает от кандидата персонал към края на предходната спрямо кандидатстването 
календарна година.

 

V. ДЕКЛАРАЦИИ

С подписване на заявлението за подпомагане декларирам, че:

1
Не съм получавал/а публична финансова помощ за разходите, за които кандидатствам за финансиране с настоящия 
проект

2 Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“

3 Осигурил/а съм финансови средства за извършване на инвестицията

4
Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г.

5
Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за представяне 
на неверни сведения

6
Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно 
положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са с вярно 
съдържание, автентични и носят моя подпис

7

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл.111 от Регламент (ЕО) 
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно финансирането, управлението и мони
торинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат 
обработени от одитиращи и разследващи органи на Съюза и на държавитечленки с цел защита на финансовите 
интереси на Съюза

8 Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези, представени на хартиен носител
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9
Предварителните разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11, направени преди сключване на договора за подпомагане, са осъ
ществени при спазване на Закона за обществени поръчки (само за кандидати, които се явяват възложители по чл. 
7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП)

За срок от получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ до изтичане на срока 
по чл. 52, ал. 1 се задължавам да:

1
Водя всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или 
като използвам счетоводни сметки с подходящи номера

2 Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности

3
Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство и предприятие за извършване на контролни 
дейности на упълномощените за това лица и да показвам необходимите документи за този контрол

4 Да поддържам съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други кандидати.

Кандидатствам за сума от   лева

(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред „Сума на разходите“ от таблицата за допустимите инвестиции)

Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и подпечатва всяка страни-
ца от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително)

     

Дата Име на кандидата Подпис и печат

VI. Декларация за нередности 1

Долуподписаният(ата)................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

с л. к. № ................................................., издадена от ........................................................... на ...........................................,
ЕГН........................................................................., адрес: .........................................................................................................,
в качеството си на .....................................................................................................................................................................

(представляващ, управител)
на фирма .................................................................................................................................. с ЕИК ....................................,

 (наименование на фирмата)
– кандидат по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Евро
пейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с 
прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, 
участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би има
ло за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в 
бюджета на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за 
защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което 
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на 
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в 
предходната подточка;
– Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и из
мами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за 
нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от след
ните органи:
– до изпълнителния директор на РА;



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  61   

– до ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
– до ресорния заместникминистър, в чийто ресор е Управляващият орган на Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г.;
– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите ин
тереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция „Защита на финансовите интереси на 
Европейския съюз (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата ................ Декларатор .............................
гр. ................... (подпис, печат)
__________________
1 Декларацията се подписва задължително от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия 
кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата са повече 
от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните 
органи на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния 
управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

VІI. Критерии за подбор

№ Критерии Минимално изискване

Макси
мален 
брой 
точки 

Кандидат
ствам за:  

(Отбележи с 
х или √)

Обосновка на заявения 
брой точки, включително и 
документ/и, обосноваващ/и 

заявения брой точки

1
Проекти с инвестиции и дейности, 

насочени към чувствителни 
сектори

Над 75 % от обема на 
преработваните сурови
ни са от растителен или 
животински произход, 
попадащи в обхвата на 
чувствителните сектори.

30

 2.1.

Инвестициите по проекта водят до 
повишаване на енергийната ефек
тивност с минимум 10 % за пред
приятието.

* 5

 2.2.

Над 30 % от допустимите инвес
тиционни разходи по проекта са 
свързани с иновации в предприя
тието

* 5

3

Проекти с инвестиции за постига
не на стандартите на ЕС, свързани 
с минимални стандарти за защита 
и хуманно отношение към живот
ните и намаляване до минимум на 
страданията им по време на клане, 
подпомагани по мярката, и/или 
инвестиции, водещи до намалява
не на емисиите.

Инвестициите следва 
да водят до изпълнение 
на изискванията на: 
1 . Регламен т /ЕО/ 
№ 853/2004 /чл. 10, § 3, 
Приложение III, Глава 
II и Директива 93/119/
ЕС/22.12.1993 за защи
та на животните при 
клане и Наредба № 4 
от 15 юли 2014 г. за спе
цифичните изисквания 
към производството на 
суровини и храни от 
животински произход 
в кланични пунктове, 
тяхното транспортира
не и пускане на пазара;
2. Регламент за изпъл
нение на Директива 
2009/125/ЕС/, които 
во дят до намаляване 
на емисиите.

5

4
Проекти с инвестиции за прера
ботка и производство на сертифи
цирани биологични продукти

Над 75 % от обема на 
преработваната сурови
на и произведена про
дукция, посочена в биз
нес плана, ще бъде био
логично сертифицирана

10
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5
Проекти, насърчаващи интеграци
ята на земеделските производите
ли

Предприятието на кан
дидата предвижда в биз
нес плана преработката 
на минимум 65 % собст
вени или на членовете 
на групата/организация
та на производители 
или на предприятието 
суровини (земеделски 
продукти).

10

6.1.
Проекти, които се изпълняват на 
територията на селските райони в 
страната

* 8

6.2.
Проекти от кандидати, които до 
момента на кандидатстване не са 
извършвали дейност

С извършване на ин
вестицията кандидатът 
ще създаде определен 
брой работни места:  
(Следва да отбележите 
само един критерий 6.2 
или 6.3)

 12

До 5 работ
ни места –

7 т. 
От 6 до 10 

работни мес
та – 10 т. 
Над 10 ра
ботни мес
та – 12 т. 

6.3.
Проекти от кандидати, които към 
момента на кандидатстване из
вършват дейност

С извършване на ин
вестицията кандидатът 
ще запази съществу
ващите (към края на 
предходната календар
на година) и ще съз
даде определен брой 
нови работни места: 
(Следва да отбележите 
само един критерий 6.2 
или 6.3)

12

До 5 същест
вуващи ра
ботни места 
плюс не по
малко от 2 
нови работ
ни места –

7 т.  
От 6 до 10 
съществува
щи работни 
места плюс 
до не по
малко от 4 

работни мес
та – 10 т.  
Над 10 съ
ществуващи 

работни 
места плюс 
не помалко 
от 8 нови 

работни мес
та – 12 т. 

7.1.
Проекти, които се изпълняват на 
територията на Северозападен ра
йон на страната – област Плевен

(Следва да отбележите 
само един критерий 7.1, 

7.2 или 7.3)
 1

7.2.
Проекти, които се изпълняват на 
територията на Северозападен ра
йон на страната – област Ловеч

(Следва да отбележите 
само един критерий 7.1, 

7.2 или 7.3)
2

7.3.

Проекти, които се изпълняват на 
територията на Северозападен ра
йон на страната – област Видин, 
област Враца и област Монтана

(Следва да отбележите 
само един критерий 7.1, 

7.2 или 7.3)
 5  

Общ брой на заявените точки по критериите за подбор на проекта:

*Кандидатът отбелязва/посочва в колона „Кандидатствам за“ кое минимално изискване от съответния критерий из-
пълнява, а в колона „Документ, обосноваващ/и заявения брой точки“ посочва документите, които прилага за доказване на 

съответствие с отбелязания критерий.

     

Дата Име на кандидата Подпис и печат
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VІI. Таблица за допустимите инвестиции

№

Вид на 
инвес-
тиция-

та

Марка, 
модел

Ко-
личе-
ство

Единич-
на цена 
без ДДС 
(лева)

Обща сума 
без ДДС 
(лева)

Обща сума 
с ДДС 
(лева)

Заявен про-
цент на фи-
нансиране

 Меж-
динно 

плащане

Допус-
тими 

инвести-
ции

Одобре-
но меж-
динно 
плаща-

не

Одобре-
на сума 
(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8
– 
да

– 
не

– 
да

– 
не

– 
да

не

1. Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи 

2. Разходи за извършване на строително-монтажни работи

3. Бизнес план 

4. Други разходи 

Сума на инвестицията:

Междинно плащане в размер:

Дата: Име на кандидата: Подпис и печат:

Приложение № 12 
към чл. 39, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ 2

относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Долуподписаният (ата) ..............................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

с л. к. № ........................, издадена от .................................................................................. на .............................................,
ЕГН ..............................., адрес: ..................................................................................................................................................,
в качеството си на ......................................................................................................................................................................

(представляващ, управител)
на фирма ........................................................................................................................... с ЕИК ..................................
 (наименование на фирмата)
– кандидат по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликви
дация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не 
съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се 
намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен 
орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, 
доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски 
за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, 
в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или от
срочване на задълженията;
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5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за 
измама, корупция, изпиране на пари, участие в 
престъпна организация или всякаква друга неза
конна дейност, накърняваща финансовите инте
реси на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено администра
тивно наказание по чл. 78а НК за умишлено пре
доставяне на документи с невярно съдържание 
при осигуряване на информацията, изискана от 
РА;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане на фи
нансова помощ поради виновно неизпълнение на 
задължения по договор, финансиран от бюджета 
на ЕС;
8. Представляваният от мен кандидат не е в тру
дов или друг договор за изпълнение на ръковод
ни или контролни функции с лице на трудово и/
или служебно правоотношение в Управляващия 
орган или РА до една година от прекратяване 
на правоотношението, в представлявания от мен 
кандидат такова лице не е съдружник, не прите
жава дялове или акции, не е управител или член 
на орган на управление или контрол;
9. При промяна на декларираните обстоятелства 
ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося нака
зателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс.
......................               20....... г.
Декларатор:......................
__________________
2 Декларацията се подписва от представляващия 
и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, тър
говско дружество или юридическо лице, както и 
от лицата с правомощия за вземане на решения 
или контрол по отношение на кандидата/ползва
теля на помощта. Когато управляващите канди
дата/ползвателя са повече от едно лице, декла
рацията се попълва от всички лица – членове на 
управителните органи на кандидата/ползвателя, 
а в случай че членове са юридически лица – от 
техния представител в съответния управителен 
орган, както и от прокуристите и търговските 
пълномощници, когато има такива.

Приложение № 13 
към чл. 43, ал. 1

Документи за авансово плащане
A. Общи документи
1. Заявка за авансово плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в 
случай че документите не се подават лично от 
ползвателя на помощта.
3. Документ, удостоверяващ представителната 
власт на законния представител на ползвател, 
създаден по Закона за Селскостопанската акаде
мия – важи за юридическите лица, създадени по 
Закона за Селскостопанската академия.
4. Копие от удостоверение от Държавната коми
сия за стоковите борси и тържищата за регис
трация на пазар на производители (в случай на 
ползвател, който е пазар на производители).

5. Удостоверение за признаване на групата/орга
низацията на производители – важи за ползвате
ли групи/организации на производители.
6. Банкова гаранция (по образец).
7. Свидетелство за съдимост от ползвателя – фи
зическо лице, или на представляващия ползвате
ля едноличен търговец, търговско дружество или 
юридическо лице и член/ове на управителния 
им орган, както и временно изпълняващ такава 
длъжност, включително прокурист или търгов
ски пълномощник, както и от лицата с право
мощия за вземане на решения или контрол по 
отношение на кандидата/ползвателя на помощта, 
издадено найрано 4 месеца преди датата на по
даване на заявката за плащане.
8. Удостоверение от Националната агенция по 
приходите, че ползвателят на помощта няма 
просрочени задължения, издадено не порано от 
1 месец преди датата на подаване на заявката за 
плащане.
9. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят 
на помощта не е обявен в процедура по несъсто
ятелност, издадено от съответния съд не порано 
от 1 месец преди датата на подаване на заявката 
за плащане. Представя се само от ползвател на 
помощта, при който това обстоятелство не подле
жи на вписване в търговския регистър.
10. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвате
лят на помощта не е в процедура по ликвидация, 
издадено от съответния съд не порано от 1 месец 
преди датата на подаване на заявката за плащане. 
Представя се само от ползвател на помощта, при 
който това обстоятелство не подлежи на вписва
не в търговския регистър.
11. Декларация в оригинал по чл. 8, ал. 5, т. 2 (по 
образец).
Б. В случай че представеното обезпечение е дого
вор за поръчителство, за поръчители по чл. 15, 
ал. 5 се представят и следните документи:
1. Проект на договор за поръчителство (по об
разец).
2. Решение на съвета на директорите (при ед
ностепенна система) или на управителния съ
вет (при двустепенна система) на предложените 
за поръчители ЮЛ за сключване на договора за 
поръчителство (представя се, в случай че пред
ложените за поръчители ЮЛ са акционерни дру
жества).
3. Удостоверения от Националната агенция по 
приходите, че предложените за поръчители лица 
нямат просрочени задължения, издадени не по
рано от 1 месец преди датата на подаване на за
явката за плащане.
4. Финансов отчет от последната приключена фи
нансова година на предложените за поръчители 
ЮЛ преди датата на подаване на заявката за пла
щане.
5. Тримесечни финансови отчети за последното 
приключило тримесечие на предложените за по
ръчители ЮЛ преди датата на подаване на заяв
ката за плащане.
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6. Декларации (по образец) от предложените за 
поръчители лица за наличие или липса на поети 
задбалансови и условни задължения (гаранции, 
запис на заповед, поръчителството и др.).

Приложение № 14 
към чл. 44, ал. 1

Документи за междинно и окончателно плащане
А. Общи документи:
1. Заявка за плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в 
случай че документите не се подават лично от 
ползвателя на помощта.
3. Документ, удостоверяващ представителната 
власт на законния представител на ползвател, 
създаден по Закона за Селскостопанската ака
демия – важи за юридическите лица, създадени по 
Закона за Селскостопанската академия. 
4. Копие от удостоверение от Държавната коми
сия за стоковите борси и тържищата за регис
трация на пазар на производители (в случай на 
ползвател, който е пазар на производители).
5. Удостоверение за признаване на групата/орга
низацията на производители – важи за ползвате-
ли групи/организации на производители.
6. Свидетелство за съдимост от ползвателя – фи
зическо лице, или на представляващия ползвате
ля едноличен търговец, търговско дружество или 
юридическо лице и член/ове на управителния 
им орган, както и временно изпълняващ такава 
длъжност, включително прокурист или търгов
ски пълномощник, както и от лицата с право
мощия за вземане на решения или контрол по 
отношение на кандидата/ползвателя на помощта, 
издадено найрано 4 месеца преди датата на по
даване на заявката за плащане. 
7. Декларация в оригинал по чл. 8, ал. 5, т. 2.
8. Декларация за обстоятелствата по чл. 4а от 
Закона за малките и средните предприятия (по 
образец, утвърден от министъра на икономиката 
и енергетиката).
9. Удостоверение от Националната агенция по 
приходите, че ползвателят на помощта няма 
просрочени задължения, издадено не порано от 
1 месец преди датата на подаване на заявката за 
плащане – оригинал или заверено копие от полз
вателя на помощта.
10. Декларация по образец (в случай че ползва
телят на помощта няма регистрация по ЗДДС), 
че ползвателят няма да упражни правото си на 
данъчен кредит за активи и услуги, финансирани 
от ПРСР 2014 – 2020 г.
11. Справка за обработваната земя/отглежданите 
животни от членовете на групата/организацията 
на производители, с които участват в групата/
организацията (по образец) – важи за признати 
групи/организации на производители.
12. Регистрационна карта, издадена по реда на 
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане 
на регистър на земеделските стопани, и анкетни 
формуляри към нея. Към анкетните формуляри 
се прилага опис, заверен от официален ветери

нарен лекар не порано от 4 месеца преди датата 
на подаване на заявката за плащане, когато в из
числяването на стандартния производствен обем 
участват животни – не се изисква за признати 
групи/организации на производители и юридически 
лица, ползватели по проект за колективни инвес-
тиции, които не са земеделски стопани.
13. Документ за собственост или ползване на 
земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 
ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на ми
нималния стандартен производствен обем – важи 
в случай, че няма регистрирана обработваема земя 
в ИСАК за текущата към датата на заявката 
стопанска година.
14. Счетоводен баланс за годината, предхождаща 
годината на подаване на заявката за плащане, съ
гласно Закона за счетоводството (ЗС).
15. Счетоводен баланс към последен приключен 
междинен период преди датата на подаване на 
заявката за плащане съгласно ЗС.
16. Отчет за приходите и разходите за годината, 
предхождаща годината на подаване на заявката 
за плащане, съгласно ЗС. 
17. Отчет за приходите и разходите към последен 
приключен междинен период преди датата на по
даване на заявката за плащане съгласно ЗС.
18. Справка за дълготрайните активи към счето
водния баланс за годината, предхождаща година
та на подаване на заявката за плащане, съгласно 
ЗС.
19. Справка за дълготрайните активи към счето
водния баланс към последен приключен межди
нен период преди датата на подаване на заявката 
за плащане съгласно ЗС. 
20. Копие на извлечение от инвентарна книга или 
разпечатка от счетоводната система на ползвате
ля на помощта, доказващо заприхождаването на 
финансирания актив.
21. Копие от лицензи, разрешения и/или доку
мент, удостоверяващ регистрацията за дейности
те и инвестициите по проекта, за които се изис
ква лицензиране, разрешение и/или регистрация 
за извършване на дейността/инвестицията съ
гласно българското законодателство.
22. Копие от становище на БАБХ, удостоверя
ващо, че предприятието отговаря на изисквани
ята в областта на безопасността и контрола на 
храните, хуманното отношение към животните 
и ветеринарносанитарните изисквания в случай 
на дейност, за извършването на която се изисква 
разрешение от БАБХ.
23. Копие от документ, удостоверяващ, че пред
приятието отговаря на изискванията за хигиена 
на фуражите и тяхната безопасност, издаден от 
БАБХ, в случай на производство и/или марке
тинг на фуражи.
24. Декларация по образец, че предприятието от
говаря на изискванията за опазване на околната 
среда, включително намаляване на вредни еми
сии и отпадъци, съгласно Закона за опазване на 
околната среда. 
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25. Декларация по образец, че предприятието на 
ползвателя на помощта отговаря на изисквания
та за подобряване на безопасността и хигиенните 
условия на производство и труд съгласно Закона 
за здравословни и безопасни условия на труд.
26. Копие от документ, удостоверяващ постига
нето на съответствие с новоприети стандарти на 
Съюза (при кандидатстване за достигане на съот
ветствие с новоприети стандарти на Съюза).
27. Копие от сертификат, удостоверяващ пости
гането на съответствие с международнопризнати 
стандарти, свързани с въвеждане на системи за 
управление на качеството (при кандидатстване за 
достигане на съответствие с международнопри
знати стандарти).
28. Декларация за съответствие с всички задъл
жителни стандарти по чл. 49, ал. 3.
29. Договор за услуги/работи/доставки за всеки 
обект на инвестицията с детайлно описание на 
техническите характеристики, цена в лева или 
евро, срок, количество и начин на доставка, вед
но с подробна количественостойностна сметка, 
която да е на хартиен и електронен носител. В 
договорите се описва ДДС.
30. Приемнопредавателен протокол на хартиен 
и електронен носител между доставчика/изпъл
нителя и ползвателя на помощта за доставената 
стока/услуга, обект на инвестицията, съдържащ 
подробно описание на техническите характерис
тики.
31. Декларация от всеки доставчик, че активите, 
предмет на инвестиция, не са втора употреба.
32. Декларация от ползвателя на помощта за на
личие или липса на двойно финансиране за съ
щата инвестиция по други национални и/или ев
ропейски програми (по образец).
33. Договор за финансов лизинг с приложен към 
него погасителен план за изплащане на лизин
говите вноски (в случаите на финансов лизинг).
34. Първични счетоводни документи (напр. фак
тури), доказващи извършените разходи.
35. Платежно нареждане, прикрепено към всяка 
фактура, което да доказва плащане от страна на 
ползвателя на помощта.
36. Пълно банково извлечение от деня на извърш
ване на плащането, доказващо плащане от стра
на на ползвателя на помощта.
Б. Специфични документи според предмета на 
инвестиция
1. Закупуване на земя за целите на проекта
1.1. Документ, удостоверяващ правото на соб
ственост на ползвателя на помощта, представен 
в предвидената от българското законодателство 
форма.
1.2. Актуална скица на земята, издадена не по
вече от 6 месеца преди датата на подаване на 
заявката за плащане.
1.3. 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).

2. Закупуване на сгради за целите на проекта
2.1. Документ, удостоверяващ правото на соб
ственост на ползвателя на помощта, представен 
в предвидената от българското законодателство 
форма.
2.2. Копие от удостоверение за данъчна оценка 
на сградите и/или друга недвижима собственост 
към датата на закупуването им (изисква се в слу
чай на закупуване на земята след датата на кан
дидатстване за подпомагане).
3. Закупуване на машини, съоръжения, оборуд
ване, включително и компютърен софтуер
3.1. Протокол за проведена 72часова проба при 
експлоатационни условия (образец № 17) в слу
чаите, когато се изисква съгласно действащата 
нормативна уредба.
4. Закупуване на специализирани транспортни 
средства
4.1. Свидетелство за регистрация на МПС.
5. Придобиване на патентни права и лицензии
5.1. Копие от издаден от Патентното ведомство 
патент, който е предмет на закупуване от ползва
теля на помощта.
5.2. Лицензионен договор, вписан в Патентното 
ведомство, или друг документ, удостоверяващ 
правото на ползване на патент от ползвателя на 
помощта, за срок не помалък от 5 години от да
тата на подписване на договора с РА, с описани 
финансови условия.
6. Изграждане и/или модернизиране на сгради за 
целите на проекта
6.1. Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа (частта, етапа от него) 
при предаването на строежа и строителната до
кументация от строителя на възложителя (обра
зец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при 
кандидатстване за окончателно плащане.
6.2. Протокол за установяване годността за полз
ване на строежа (частта, етапа от него) (образец 
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кан
дидатстване за окончателно плащане (в зависи
мост от характера на инвестицията).
6.3. Разрешение за ползване за строежите от пър
ва, втора и трета категория, издадено от орга
ните на Дирекцията за национален строителен 
контрол, при условия и по ред, определени в на
редба на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството – при кандидатстване за окон
чателно плащане.
6.4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация 
за строежите от четвърта и пета категория от 
органа, издал разрешението за строеж – при кан
дидатстване за окончателно плащане.
6.5. Обобщен приемнопредавателен протокол на 
хартиен и електронен носител между ползвателя 
на помощта и изпълнителя за всички видове из
пълнени и приети строителномонтажни работи.
6.6. Писмообосновка и подробна количествено
стойностна сметка (на хартиен и електронен но
сител) от строителя, детайлно изясняваща обсто
ятелствата, наложили извършването на допълни
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телни строителномонтажни дейности (когато е 
приложимо).
6.7. Заповед за изменяне на количественостой
ностна сметка, вариационна заповед, книга на 
обекта, одобрена от лицето, упражняващо стро
ителен надзор, и възложителя (когато е прило
жимо).
В. Документи за съответствие с критериите за 
подбор, за които е получено предимство пред дру
ги кандидати
1. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в 
чувствителни сектори. 
1.1. Договори с описани количества и цени на су
ровините като доказателство, че над 75 % от обе
ма на преработваните суровини са от растителен 
или животински произход, попадащи в обхвата 
на чувствителните сектори.
2.1. Инвестициите по проекта водят до пови
шаване на енергийната ефективност с минимум 
10 % за предприятието.
2.1. Сертификат за енергийна ефективност, изда
ден от лица, които отговарят на изискванията на 
чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра 
по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ. 
2.2. Над 30 % от допустимите инвестиционни 
разходи по проекта са свързани с иновации в 
предприятието.
2.2. Удостоверение за ползван патент и/или удос
товерение за полезен модел или внедряване на 
инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 
№ 1305/2013.
Декларация по образец, че не е извършена про
мяна на проекта, водеща до намаляване на дела 
на инвестиционните разходи, свързани с инова
циите в предприятието.
3. Проекти с инвестиции за постигане на стан
дартите на ЕС, свързани с минимални стандарти 
за защита и хуманно отношение към животните 
и намаляване до минимум на страданията им по 
време на клане, подпомагани по подмярката, и/
или инвестиции, водещи до намаляване на еми
сиите.
3.1. Становище от БАБХ, че са спазени изисква
нията на Регламент (ЕО) № 853/2004 /чл. 10, § 3, 
Приложение № III, Глава II и Директива 93/119/
ЕС от 22.12.1993 г. за защита на животните при 
клане и Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните 
изисквания към производството на суровини и 
храни от животински произход в кланични пунк
тове, тяхното транспортиране и пускане на паза
ра – важи за проекти с инвестиции за постигане на 
този стандарт.
3.2. Документ, издаден от правоспособно лице, 
удостоверяващ, че въведените с проекта техноло
гии водят до намаляване на емисиите съгласно 
Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/
ЕС – важи за проекти с инвестиции за намаляване 
на емисиите.
4. Проекти с инвестиции за преработка и произ
водство на сертифицирани биологични продукти.
4.1. Договори с описани количества и цени на 

биологични суровини като доказателство, че над 
75 % от обема на преработваните суровини са с 
биологичен произход, придружени със сертифи
кат за биологично производство на суровината.
4.2. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, 
ал. 3 от Закона за прилагане на Общите орга
низации на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контроли
ращо лице, получило разрешение от министъра 
на земеделието и храните за осъществяване на 
контрол за спазване правилата на биологичното 
производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС 
и Сертификат от контролиращо лице, удостове
ряващ, че доставчиците са сертифицирани произ
водители на биологични суровини.
4.3. Сертификат или писмено доказателство съ
гласно разпоредбите на чл. 29, параграф 1 от Ре
гламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на 75 % 
от произведените продукти с правилата на биоло
гичното производство, издаден от контролиращо 
лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 
ЗПООПЗПЕС.
5. Проекти, насърчаващи интеграцията на земе
делските производители.
5.1. Регистрационна карта, издадена по реда на 
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържа
не на регистър на земеделските стопани, и ан
кетни формуляри към нея. Към анкетните фор
муляри се прилага опис, заверен от официален 
ветеринарен лекар не порано от 4 месеца преди 
датата на подаване на заявката за плащане. 
5.2. За признати групи/организации на про
изводители, както и за предприятия, които са 
предвидили в бизнес плана преработка на 65 % 
собствени суровини (земеделски продукти), се из
искват за всички членове на групата/организа
цията и за всички съдружници/собственици на 
предприятието. 
6. Проекти, които се изпълняват на територията 
на селските райони в страната. Проекти, чието 
изпълнение води до осигуряване на устойчива 
заетост.
6.1. Документи, доказващи местоположението на 
изпълнената инвестиция (различни от общите и 
специфичните документи към заявката за плаща
не, когато с тях не може да се удостовери место
положението на инвестицията).
6.2. Проекти от ползватели, които до момента на 
кандидатстване не са извършвали дейност.
6.2. Справка за средносписъчен брой на персо
нала към последен приключен междинен период 
преди датата на подаване на заявката за плащане.
6.3. Проекти от ползватели, които към момента 
на кандидатстване извършват дейност.
6.3. Справка за средносписъчен брой на персо
нала към последен приключен междинен период 
преди датата на подаване на заявката за плащане.
7.1. Проекти, които се изпълняват на територия
та на Северозападен район на страната – област 
Плевен.
7.1. Документи, доказващи местоположението на 
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изпълнената инвестиция (различни от общите и специфичните документи към заявката за плащане, ко
гато с тях не може да се удостовери местоположението на инвестицията).
7.2. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч.
7.2. Документи, доказващи местоположението на изпълнената инвестиция (различни от общите и специ
фичните документи към заявката за плащане, когато с тях не може да се удостовери местоположението 
на инвестицията).
7.3. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин, 
област Враца и област Монтана.
7.3. Документи, доказващи местоположението на изпълнената инвестиция (различни от общите и специ
фичните документи към заявката за плащане, когато с тях не може да се удостовери местоположението 
на инвестицията).

Приложение № 15 
към т. 53 от допълнителната разпоредба

Таблица за изчисляване на стандартния производствен обем

Данни за стопанството

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН 
ОБЕМ/СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СПО) В ЛЕВА

– 0,00

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО
– 0,00

Код по Наредба 
№ 3

– Видове култури и категории животни – М. ед.

Данни на 
стопанство
то (основни 

култури)

Показа
тел за 
СПО 

(лв./дка; 
лв./гла

ва)

Индиви
дуални 
СПО 
(лв.)

1 2 3 4 5 6 = (4*5)

3001 Обикновена (мека) пшеница и лимец дка   114,00 0

3002 Твърда пшеница дка   112 0

3003 Ечемик дка   101 0

3004 Ръж дка   55 0

3005 Тритикале дка   88 0

3006 Овес дка   54 0

3007 Царевица за зърно дка   145 0

3008 Сорго дка   72 0

3009 Просо дка   43 0

3010 Ориз дка   269 0

3109

Други зърнени култури – ……………………… дка   51 0

Други зърнени култури – ……………………… дка   51 0

Други зърнени култури – ……………………… дка   51 0

Други зърнени култури – ……………………… дка   51 0

Други зърнени култури – ……………………… дка   51 0

3011 Тютюн дка   668 0

3012 Хмел дка   1019 0

3013 Захарно цвекло дка   22 0

3015 Памук дка   79 0

3016 Лен дка   68 0

3017 Коноп дка   68 0

3018 Слънчоглед дка   110 0

3019 Рапица дка   157 0
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3020 Соя дка   97 0

3021 Фъстъци дка   139 0

3119

Други технически култури – ……………….. дка   139 0

Други технически култури – ……………….. дка   139 0

Други технически култури – ……………….. дка   139 0

Други технически култури – ……………….. дка   139 0

Други технически култури – ……………….. дка   139 0

Други технически култури – ……………….. дка   139 0

3023 Маслодайна роза дка   462 0

3024 Кориандър дка   68 0

3025 Анасон дка   68 0

3026 Резене дка   68 0

3027 Лавандула дка   164 0

3028 Салвия дка   68 0

3029 Мента дка   68 0

3030 Валериана дка   68 0

3129

Други етеричномаслени и лекарствени 
култури – ………………………………………..

дка  

68 0

Други етеричномаслени и лекарствени 
култури – ………………………………………..

дка  
68 0

Други етеричномаслени и лекарствени 
култури – ………………………………………..

дка  
68 0

Други етеричномаслени и лекарствени 
култури – ………………………………………..

дка  

68 0

Други етеричномаслени и лекарствени 
култури – ………………………………………..

дка  
68 0

3032 Фасул дка   219 0

3033 Грах дка   99 0

3035 Леща дка   94 0

3036 Нахут дка   103 0

3139

Други протеинодайни култу
ри – ……………….

дка  
96 0

Други протеинодайни култу
ри – ……………….

дка  
96 0

Други протеинодайни култу
ри – ……………….

дка  
96 0

3037 Царевица за силаж дка   108 ///

3096 Фий дка   187 ///

3040 Люцерна дка   88 ///

3041 Естествени ливади дка   35 ///

3159 + 3149

Други фуражни култури – ……………………… дка   94 ///

Други фуражни култури – ……………………… дка   94 ///

Други фуражни култури – ……………………… дка   94 ///

Други фуражни култури – ……………………… дка   94 ///

3042 Картофи дка   660 0

3048 + 30481 Домати – открито производство дка   1614 0
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30482 Домати – оранжерийни дка   9753 0

3050 + 30501 Краставици – открито производство дка   1223 0
30502 Краставици – оранжерийни дка   9753 0

3052 + 30521 Пипер – открито производство дка   948 0
30522 Пипер – оранжериен дка   9753 0
3053 Зелен фасул дка   393 0
3054 Зелен грах дка   350 0
3058 Тикви дка   721 0
3059 Дини дка   721 0
3060 Пъпеши дка   899 0

3169

Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка   1087 0

3074 + 3075 Семкови овощни видове (ябълка, кру
ша, дюля)

дка  
989 0

3068 + 3069 + 
3070 + 3071 + 

3072

Костилкови овощни видове (череша, 
вишна, праскова, кайсия, сливи)

дка  

1417 0
3078 + 3079 + 
3080 + 3081

Черупкови овощни видове ( орех, леш
ник, бадем, кестени)

дка  

426 0

3179

Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0
Други овощни видове – …………………….... дка   944 0

3082 + 3083 + 
3077

Ягодоплодни овощни видове (ягода, 
малина, арония)

дка  
971 0

3189

Други ягодоплодни – …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка   971 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка   971 0

3089 Лозя – десертни дка   273 0

3090 Лозя – винени дка   220 0
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3091 Цветя – за рязан цвят дка   8003 0

3092 Цветя – луковични растения дка   8003 0

3093 Цветя – саксийни дка   8003 0

3200 Цветя – оранжерийни дка   12 031 0

3199 Производство на семена/посадъчен ма
териал

дка  
310 0

3201 Разсадници за трайни насаждения дка   2483 0

3095 Други (угари/други) дка   0 0

– 30941 – Култивирани гъбикултивирани пе
чурки

м2  
51 0

– 30942 Култивирани гъби – кладница м2   23 0

– 4100 – Говеда и биволи – общо бр.   0 ///

4101 Телета и малачета до 1 г. бр.   473 0

4102 Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за 
угояване

бр.  
203 0

4103 + 4006 Телета и малачета над 1 г. за разплод и 
бременни юници и бременни малакини

бр.  

648 0

4104 + 4005 Млечни крави и биволици бр.   2076 0

4105 Крави от месодайни породи бр.   386 0

– 4007 – Овце – общо бр.   /// ///

4008 и 4106 Овце – млечни и овце – месодайни бр.   143 0

4112

Други овце (разликата между общия 
брой на овцете по код 4007 и броя на 
месодайните и млечните овце по кодо
ве 4008 и 4106)

бр.  

6 0

– 4010 – Кози – общо бр.   /// ///

4011 Кози – майки бр.   182 0

4107 Други кози бр.   106 0

– 4013 – Свине – общо бр.   /// ///

4014 Свине – майки бр.   1708 0

4108 Прасенца под 45 дни бр.   535 0

4109 Други свине бр.   389 0

– 4016 – Птици – общо бр.   /// ///

4017 Кокошки – носачки бр.   29 0

4110 Бройлери бр.   20 0

4019 Пуйки бр.   140 0

4020 Гъски бр.   80 0

4021 Патици бр.   80 0

4023  Щрауси бр. – 857 0

4022 + 4111 Пъдпъдъци и други птици бр.   35 0

– 4024 – Зайци – общо бр.   0 0

4031 Зайкини – майки бр.   293 0

4025 Коне и други еднокопитни бр.   490 0

4027 Пчелни семейства бр.   125 0

4029 Буби – кутийки бубено семе бр.   265 0

4309 Калифорнийски червеи м2   41 0

4030 Oхлюви м2   12 0
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– ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ 
БАЛАНС

СПО – фуражни 
култури

СПО –
преживни 
животни, 
коне и 
други 

едноко
питни 

животни

Фуражен 
излишък

  (1) (2)
(3)=(1) – 

(2)

  – 0 – 0 – 0

Фуражни култури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фу
ражни култури

Преживни животни – телета и малачета до 1 г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 
1 г. за разплод и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце – млечни 
и овце – месодайни; други овце; кози – майки; други кози.

В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях 
преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните 
култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия ико
номически размер на стопанството.

Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, 
конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните кул
тури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически 
размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.

7081

МИНИСТЕРСТВО  
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 
2014 г. за финансово подпомагане на спортни 

дейности (ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „е“ се отменя.
2. В т. 2, буква „в“ думите „букви „г“, „д“, 

„е“ и „ж“ се заменят с „букви „г“, „д“ и „ж“.
§ 2. В чл. 6 думата „октомври“ се заменя 

с „декември“.
§ 3. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) Начинът за приемане на отчетите се 

определя с правилата за счетоводния и фи
нансов документооборот на Министерството 
на младежта и спорта и правилата за работа 
на съответното структурно звено на минис
терството.“

§ 4. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват 

в пълен размер ведно със законоустановената 
лихва, считано от датата на превода на фи
нансовите средства.“

Министър:  
Красен Кралев 

6970

МИНИСТЕРСТВО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 
1999 г. за прилагане на глава пета от Закона 
за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 19 
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2001 г., бр. 111 
от 2002 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 35 от 2010 г., 

бр. 23 от 2012 г. и бр. 53 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 4 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверение от Министерството на 

вътрешните работи за разрешено постоянно 
или дългосрочно пребиваване в Република 
България; в него се посочват датата на изда
ване на разрешението и правното основание, 
на което е издадено;“.

§ 2. Създава се чл. 4а: 
„Чл. 4а. (1) Лицата по чл. 12а от закона 

представят:
1. удостоверение за направените вложения 

по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чуж
денците в Република България, издадено от 
Българската агенция за инвестиции по реда на 
чл. 39, ал. 6 от Правилника за прилагане на 
Закона за чужденците в Република България 
(ДВ, бр. 51 от 2011 г.);
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2. удостоверението за направените вло
жения по чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за 
чужденците в Република България, посочено 
в чл. 39а, ал. 1, т. 2 от Правилника за прила
гане на Закона за чужденците в Република 
България;

3. удостоверение за дейностите и инвес
тициите по чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с 
обстоятелствата по чл. 25в, ал. 2, т. 2 или 3 
и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците 
в Република България, издадено от Минис
терството на икономиката;

4. документите, посочени в чл. 4, т. 1 – 5, 
т. 7 – 11, т. 13 – 14.

(2) Членовете на семейството на лицата 
по ал. 1, т. 1 и 2 представят удостоверение 
за членове на семейството и документите по 
ал. 1, т. 4. Същите прилагат и документите по 
ал. 1, т. 1 и 2 за члена на семейството, който е 
получил разрешение за постоянно пребивава
не на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 от 
Закона за чужденците в Република България.“

§ 3. Създава се чл. 5г:
„Чл. 5г. Лицата по чл. 14а от закона пред

ставят:
1. удостоверение за направените вложения 

и инвестиции по чл. 14а, ал. 1, т. 1 от закона, 
издадено от органа по чл. 4а, ал. 1, т. 1 от 
наредбата;

2. удостоверение за дейностите и напра
вените инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 13 във 
връзка с обстоятелствата по чл. 25в, ал. 2, 
т. 1 от Закона за чужденците в Република 
България, издадено от органа по чл. 4а, ал. 1, 
т. 3 от наредбата;

3. документи, удостоверяващи липсата 
на обстоятелствата по чл. 14а, ал. 2 от за
кона, издадени от Националната агенция за 
приходите и от общините, както и събрани 
служебно от Агенцията по вписванията при 
Министерството на правосъдието;

4. документите, посочени в чл. 4, т. 1 – 4, 
т. 7 – 11, т. 13 – 14.“

§ 4. Член 14а се изменя така:
„Чл. 14а. (1) За администриране на про

изводствата по глава пета от Закона за 
българското гражданство дирекция „Българ
ско гражданство“ използва автоматизирана 
информационна система, която осигурява 
връзка с Министерството на вътрешните ра
боти, Министерството на външните работи, 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (Регистър на население
то – Национална база данни „Население“) и 
Държавна агенция „Национална сигурност“, 
включително чрез автоматичен обмен на 
данни. 

(2) Редът, начинът и обхватът на данните, 
до които се предоставя достъп, се определят 
със споразумения между Министерството на 
правосъдието и съответно Министерството 
на вътрешните работи, Министерството на 
външните работи, Министерството на реги
оналното развитие и благоустройството и 
Държавна агенция „Национална сигурност“.

(3) Автоматизираната информационна 
система по ал. 1 осигурява онлайн:

1. подаване и обработване на преписки 
за българско гражданство, постъпили по 
електронен път чрез дипломатическо или 
консулско представителство на Република 
България в чужбина;

2. получаване на информация от кандида
тите за статута на преписката чрез интернет 
страницата на Министерството на правосъ
дието по регистрационния номер и персонал
ния идентификационен номер, получени при 
регистриране на молба, на следните правни 
основания: 

а) придобиване на българско гражданство по 
обща натурализация по чл. 12, ал. 1 от закона;

б) придобиване на българско гражданство 
по чл. 12, ал. 2 и чл. 12а от закона;

в) придобиване на българско гражданство 
по чл. 13 и чл. 13а, ал. 1 и 2 от закона;

г) придобиване на българско гражданство 
по чл. 14 и чл. 14а от закона;

д) придобиване на българско гражданство 
по чл. 15, ал. 1, т. 1 от закона;

е) придобиване на българско гражданство 
от лица с родител – български гражданин, по 
чл. 15, ал. 1, т. 2 и 3 от закона;

ж) придобиване на българско гражданство 
по чл. 16 от закона;

з) придобиване на българско гражданство 
по чл. 18 от закона;

и) освобождаване от българско гражданство 
по чл. 20 от закона;

к) отмяна на натурализация по чл. 22 и 
лишаване от българско гражданство по чл. 24 
от закона;

л) възстановяване на българско граждан
ство по чл. 26, ал. 1 и 2 от закона;

м) възстановяване на българско граждан
ство по чл. 27 от закона.“

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. В ал. 3 накрая се добавя „като прилага 

справка по регистрите за гражданското със
тояние от съответната община или кметство 
относно гражданството на лицето“.

За министър:  
Вергиния МичеваРусева

6932
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за допълнение на Наредба № Н18 от 
2006 г. за регистриране и отчитане на про
дажби в търговските обекти чрез фискални 
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., 
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и 
доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 
и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., 
бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., 
бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 
2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., 
бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.; изм., 
бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2015 г.; 
доп., бр. 54 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.; 

изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.) 

§ 1. В чл. 3, ал. 13 се създава изречение 
второ: „Алинея 12 не се прилага от лице, 
регистрирано като земеделски производи
тел, което извършва зареждане за собствени 
нужди с течни горива на превозни средства, 
машини, съоръжения или друга техника, 
регистрирана по Закона за регистрация и 
контрол на земеделската и горската техни
ка, от резервоари, които не са стационарни 
подземни резервоари.“

§ 2. В чл. 4, т. 2 след думата „борси“ се 
добавя запетая и думите „и тържища“ се заме
нят с „тържища или пазар на производители 
по смисъла на Закона за стоковите борси и 
тържищата“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Лице по чл. 3, ал. 11, регистрирано като 

земеделски производител, е длъжно в едноме
сечен срок от влизането в сила на тази наредба 
да подаде еднократно данни в Националната 
агенция за приходите за наличните съдове/
съоръжения за съхранение и/или зареждане 
с течни горива за собствени нужди по реда 
на глава девета „б“, независимо от предходно 
подадените данни. 

§ 4. В § 59, ал. 8 от преходните и заключи
телните разпоредби на Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № Н18 от 2006 г. 

за регистриране и отчитане на продажби в 
търговските обекти чрез фискални устрой
ства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г.; доп., 
бр. 27 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.) 
думата „ал. 3“ се заменя с „ал. 9“.

§ 5. В § 4 от преходните и заключител
ните разпоредби на Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № Н18 от 2006 г. 
за регистриране и отчитане на продажби в 
търговските обекти чрез фискални устрой
ства (обн., ДВ, бр. 49 от 2015 г.; изм., бр. 66 
от 2015 г.) думите „31 октомври 2015 г.“ се 
заменят с „30 ноември 2015 г.“.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“. 

Министър:  
Владислав Горанов
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Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 
2014 г. за реда и начина за предоставяне и 
отчитане на средствата за финансиране на 
дейностите по техническата ликвидация, по 
техническата и биологичната рекултивация и 
изпълнението на свързаните с това дейности 
по водовземане, пречистване, заустване и мо
ниторинг на води, както и всякакъв друг вид 
мониторинг за ликвидиране на последствията 
от проучването, добива и преработката на 

уранова суровина (ДВ, бр. 39 от 2014 г.)

Параграф единствен. Отменя се Наредба 
№ 4 от 2014 г. за реда и начина за предоставяне 
и отчитане на средствата за финансиране на 
дейностите по техническата ликвидация, по 
техническата и биологичната рекултивация и 
изпълнението на свързаните с това дейности 
по водовземане, пречистване, заустване и мо
ниторинг на води, както и всякакъв друг вид 
мониторинг за ликвидиране на последствията 
от проучването, добива и преработката на 
уранова суровина (ДВ, бр. 39 от 2014 г.).

Министър:  
Владислав Горанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 430 
от 9 юли 2015 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“  на  Столичната  община  е  постъпило 
заявление  с  вх. № ГР-94-Н-2  от  20.01.2014 г.  от 
Николай  Красимиров Николаев,  управител  на 
„Кайен“ – ООД, с искане за разрешаване изра-
ботването  на  проект  за  подробен  устройствен 
план – план за регулация и застрояване за по-
землен имот с идентификатор 14831.6504.102 по 
КККР  на  с. Герман,  район  „Панчарево“.  Към 
заявлението са приложени: нотариален акт № 20, 
том I, рег. № 1277, дело № 19 от 16.02.2006 г., ски-
ца от СГКК за поземлен имот с идентификатор 
14831.6504.102 по КККР на с. Герман, мотивирано 
предложение от ПРЗ и пълномощно.

Заявлението  с приложените към него  дока-
зателства са разгледани от ОЕСУТ с протокол 
№ ЕС-Г-16 от 4.03.2014 г., т. 14, като е направено 
служебно предложение да се представи задание, 
отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ.

Със заявление с вх. № ГР-94-Н-2 от 11.03.2014 г. 
е внесено за одобряване задание, отговарящо на 
изискванията на чл. 125 ЗУТ.

Със заповед № РД-09-50-364 от 19.05.2014 г. на 
главния архитект на Столичната община на осно-
вание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание 
за  проектиране  и  разрешено изработването  на 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване в обхвата на поземлен 
имот  с идентификатор  14831.6504.102 по КККР 
на с. Герман и прилежащата улица, район „Пан-
чарево“.

Заповедта е изпратена за сведение на кмета 
на район „Панчарево“ с писмо с изх. № ГР-94-Н-2 
от 20.05.2014 г.

Със заявление с вх. № ГР-94-Н-2 от 18.09.2014 г. 
е внесен за одобряване проект за подробен ус-
тройствен план – план  за  улична регулация  за 
улица от о.т. 503 до о.т. 508, и план за регулация 
и застрояване за УПИ I-102, за общ. хранене, нов 
кв. 10, м. „В.з. Врана – Герман“, с обяснителна 
записка.

Представени  са  съгласуван  проект  от  „ЧЕЗ 
Разпределение България“ – АД, на 16.06.2014 г., 
данни за предварително проучване от „Софийска 
вода“ – АД, с № ТУ-1991 от 1.07.2014 г. и деклара-
ция за липса на съществуваща висока дървесна 
растителност,  заверена  от  дирекция  „Зелена 
система“ – СО, на 17.06.2014 г.

Изработен е проект за транспортен достъп и 
организация на движението, който е съгласуван с 
положително становище № ОД 2906 от 27.06.2014 г. 
на началник-отдел „Пътна полиция“. Проектът 
е  подпечатан  с  печат  „Съгласувано“  от  сектор 
„ОБД“ – СО, на 25.06.2014 г. съгласно протокол 
№ 21 от 3.06.2014 г. на ПКТОБД при СО.

Проектът е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като 
съгласно писмо рег. № 6602-145/3 от 17.12.2014 г. на 
кмета на район „Панчарево“ в законоустановения 
срок не са постъпили възражения, предложения 
и искания.

Проектът е съгласуван от отдели на НАГ. Съ-
щият е разгледан и приет от ОЕСУТ по реда на 
чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол ЕС-Г-16 
от 10.03.2015 г., т. 25, със служебно предложение 
да  се  представи  становище  на  директора  на  
РИОСВ – София,  за  преценяване  на  необходи-
мостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда, като след неговото изпъл-
нение е предложено да бъде изпратен в СОС за 
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.

Със заявление с вх. № ГР-94-Н-2 от 13.03.2014 г. 
е представено становище с изх. № 26-00-6768 от 
5.09.2014 г. на директора на РИОСВ – София, за 
преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда.

С оглед на горната фактическа обстановка се 
установява от правна страна следното:

Искането за одобряване на проект за подробен 
устройствен план е направено от заинтересовано 
лице по  смисъла на чл. 124а,  ал. 5  във  връзка 
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно „Ка-
йен“ – ООД, като собственик на поземлен имот 
с  идентификатор  14831.6504.102  по  КККР  на 
с. Герман – предмет на плана, което се установява 
от представените в производството документ за 
собственост и скица от СГКК.

Спазени  са  административнопроизводстве-
ните правила при издаване на  акта – сезиране 
на административния орган от заинтересовано 
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по 
образец, одобрено е задание и е разрешено из-
работването на проект за ПУП от компетентния 
за това орган, внесен е проект и са изпълнени 
предписанията в допускането, проектът е съобщен 
на заинтересованите лица, същият е разгледан и 
приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Планът  за  регулация  е  изработен  върху 
действаща кадастрална карта, с което е спазено 
изискването на чл. 115,  ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът 
се урегулира за първи път, като регулационните 
граници следват имотните такива на имота по 
кадастралната  карта  в  съответствие  с  чл. 17, 
ал. 1 ЗУТ.

С плана за регулация се урегулира нова улица 
от о.т. 503 до о.т. 508 с цел осигуряване на лице 
(изход) към улица на новообразувания УПИ I-102, 
за общ. хранене, в съответствие с чл. 14, ал. 3, 
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

Уличната регулация се одобрява при спазване 
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5 ЗУТ и Наредба 
№ 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране 
на  комуникационно-транспортните  системи на 
урбанизираните територии.

Предвиденото с проекта урегулиране на улица 
е мероприятие  от  публичен  характер  съгласно 
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да 
одобри проекта за ПРЗ в случая на основание 
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
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Новообразуваният УПИ ще позволи на собстве-
ника му да го използва съгласно инвестиционните 
си намерения в съответствие с предвижданията 
на зоната по ОУП на СО.

По действащия ОУП на СО имотът попада в 
устройствена зона: „Зона за малки и средни про-
изводства и занаятчийски услуги“ (Пмс), в която 
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, 
т. 21, е допустимо конкретното предназначение 
на УПИ да е „за обществено хранене“. Показате-
лите на застрояване, отразени в матрицата върху 
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.

С горното е спазено изискването на чл. 103, 
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

С плана за застрояване се предвижда едно-
етажно ниско като характер и свободностоящо 
като начин нежилищно застрояване. Планът се 
одобрява при спазване изискванията на чл. 35, 
ал. 2 ЗУТ по отношение изискуемите разстояния 
на нежилищни  сгради  до  вътрешните  граници 
на УПИ.

Предвид  горното  с  проекта  за  план  за  за-
строяване не се допускат намалени разстояния 
към съседни имоти и/или сгради, включително 
през улица.

Проектът е изработен при спазване изисква-
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ-
държанието на устройствените схеми и планове.

Осъществяването на достъп до имота е дока-
зано със съгласувания от компетентните органи 
проект за организация на движението.

Изпълнени са изискванията в мотивираното 
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ 
Разпределение  България“ – АД,  и  „Софийска 
вода“ – АД.

Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, 
което се установява от представената декларация 
относно  съществуваща  дървесна  растителност, 
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.

Изпълнено  е  изискването  на  чл. 125,  ал. 7 
ЗУТ, което се установява от представеното ста-
новище  на  директора  на  РИОСВ  за  преценка 
на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, от което е 
видно, че липсва необходимост от извършването 
на оценка на въздействието върху околната среда.

Проектното решение е целесъобразно и отго-
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА  и 
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, 
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 35, ал. 2, чл. 103, ал. 4 
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 21 от приложението 
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ 
№ ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г., т. 26, Столичният об-
щински съвет реши:

1. Одобрява проект за план за улична регу-
лация за откриване на нова улица от о.т. 503 до 
о.т. 508. План за регулация за създаване на УПИ 
I-102, за обществено хранене, нов кв. 10, м. В.з. 
Врана – Герман, район „Панчарево“, по сините и 
червените линии, цифри, букви и текст съгласно 
приложения проект.

2. Одобрява проект за план за застрояване за 
УПИ  I-102,  за  обществено  хранене,  нов  кв. 10, 
м. В.з. Врана – Герман, район „Панчарево“, съ-
гласно приложения проект.

Въз основа на одобрения план за застрояване 
не може да се издава виза за проектиране, да се 
одобрява или съгласува инвестиционен проект и 
да се издава разрешение за строеж с допускане 
на  намалени  разстояния  към  съседни  имоти  
и/или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на  чл. 215,  ал. 4  ЗУТ  пред  Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща-
ването.

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.

Председател:  
Е. Герджиков

6949

ОБЩИНА МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 1434 
от 10 септември 2015 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК във връзка 
с чл. 5, ал. 5 от Наредбата за възлагане извърш-
ването на дейности, свързани с подготовката за 
приватизация или със следприватизационен кон-
трол, включително процесуално представителство, 
чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският 
съвет – гр. Монтана, реши:

1. Открива процедурата по приватизация на 
общински нежилищен имот УПИ IV, кв. 2, по 
плана на с. Долно Белотинци, община Монтана.

2. Приема правния анализ и приватизационната 
оценка на общински нежилищен имот УПИ IV, 
кв.  2,  по плана на  с. Долно Белотинци,  нами-
ращ се в с. Долно Белотинци, община Монтана, 
отреден за фурна.

3. Определя метода на продажба на  обекта 
чрез публичен търг с явно наддаване с начална 
цена 8758 лв. без ДДС.

4. Определя стъпка на наддаване 500 лв.
5. Размерът на депозита за участие в търга е 

875,80 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от 
обнародването в „Държавен вестник“ по банкова 
сметка на Община Монтана IBAN: BG40 IORT 
8266  3301  7222  01  в  „Инвестбанк“ – АД,  клон 
Монтана, BIC IORTBGSF.

6. Достигнатата тръжната цена, в която стой-
ността на земята на обекта се облага с ДДС, се 
заплаща в деня на сключването на договора по 
банкова сметка на Община Монтана IBAN: BG30 
IORT 8266 8401 7425 00 в „Инвестбанк“ – АД, клон 
Монтана, BIC IORTBGSF, вид плащане 445600.
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7.  Тръжната  документация  се  предоставя 
на кандидат-купувачите в сградата на Община 
Монтана, стая № 102, на цена 100 лв.

8. Срокът  за  закупуване  на  тръжната  доку-
ментация е 11 дни от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“ до 17 ч.

9. Огледът  на  обекта може  да  се  извършва 
всеки работен ден до деня, предхождащ търга, 
след  закупуване  на  тръжната  документация  и 
получаване на удостоверение за право на извърш-
ване на оглед, издадено от Община Монтана.

10. Предложенията за участие в търга с явно 
наддаване се подават до 16-ия ден след обнарод-
ването в „Държавен вестник“ до 17 ч., стая 304, 
ет. 3, на Община Монтана.

11. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата 
на обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ от 17 ч. в стая № 201 на Община Монтана.

12.  Утвърждава  тръжната  документация  и 
договора за продажба като част от нея.

13.  Възлага  на  кмета  на  община  Монтана 
провеждането на търга.

14. Упълномощава кмета на община Монтана 
да сключи приватизационната сделка със спече-
лилия търга.

Председател:  
И. Иванов

6968

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 343 
от 17 септември 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,  
чл. 64, ал. 2, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, 
чл. 281 ЗЕС и предвид изложените в предложение 
с вх. № 15ХІ-365 от 25.08.2015 г. фактически ос-
нования Общинският съвет – гр. Пловдив, реши: 

Одобрява план-схема за обект: „Кабелна дале-
косъобщителна мрежа на „ЦКТ“ – ООД – допъл-
нение на съществуваща подземна канална мрежа 
в район „Централен“, в обхвата на ПУП – ПРЗ на 
кварталите: Първа градска част – север, и Първа 
градска част – юг, гр. Пловдив. 

ПУП – план-схемата се намира в сградата на 
Община Пловдив, пл. Централен 1, ет. 8, стая 6. 

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да подадат жалби 
чрез  Община  Пловдив  до  Административния 
съд – Пловдив. 

Председател:  
И. Николов

6952

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ № 1256 
от 23 септември 2015 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ, заповед № 785 от 
3.07.2009 г. на кмета на община Свиленград, Реше-
ние № КЗЗ-09 от 8.04.2015 г., Решение № ХА-74/

ПР/2015 г. на РИОСВ – Хасково, и решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 12 от 9.09.2015 г., 
Общинският съвет – Свиленград, реши:

1. Одобрява план за застрояване с ВиК и ел. 
схема  към  него  на ПИ № 072023,  намиращ  се 
в м. Деветте чуки в землището на Свиленград. 
Имотът се отрежда за „Складова база за съхра-
нение на селскостопанска продукция и техника“ 
и се определя свободно нискоетажно застрояване 
в него с ограничителни линии на застрояване в 
червен цвят при устройствени показатели:

Пзастр. – 70 %, Кинт. – 2, минимална озеле-
нена площ – 30 %.

2. Одобрява парцеларен план за външно елек-
трозахранване с обща дължина 660 м в участъка, 
преминаващ през земеделска територия – имо-
ти № 000161,  001535,  000117,  000116 – общинска 
собственост.

Неразделна част от това решение са прило-
жените план за застрояване, ВиК и ел. схема и 
парцеларен план.

Председател:  
Г. Еленков

6939

ОБЩИНА СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 1119 
от 27 август 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 287, ал. 3, т. 1 
и ал. 4 от Закона за електронните съобщения и 
докладна записка на кмета на общината Общин-
ският съвет – гр. Смолян, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – ус-
тройствена  схема  за  обект:  „Оптична  кабелна 
мрежа  FTTh – гр. Смолян“,  предвиждащ  въз-
никването на сервитути в полза на „Българска 
телекомуникационна компания“ – ЕАД, София, 
ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Или-
ев  Добрев,  върху  следните  служещи  имоти  с  
ЕКАТТЕ 67653:

– 913.624, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 0,732 дка, площ на сервитута 52,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 913.625, с начин на трайно ползване: терито-
рии, заети от населени места, с площ 1,572 дка, 
площ  на  сервитута  20 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 914.348, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,127 дка, площ на 
сервитута 10 кв. м, общинска частна собственост;

– 914.403, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,607 дка, площ на 
сервитута 2,5 кв. м, общинска частна собственост;

– 914.480, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 1,777 дка, площ на сервитута 107,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 914.526, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 3,818 дка, площ на сервитута 130 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.194, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  1,998 дка,  площ 
на  сервитута  47,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;
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– 915.195,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 3,444 дка, 
площ на сервитута 102,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 915.199, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,172 дка, площ на 
сервитута 7,5 кв. м, общинска частна собственост;

– 915.200, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 4,329 дка, площ на сервитута 22,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.249, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,534 дка, площ на 
сервитута 2,5 кв. м, общинска частна собственост;

– 915.250, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 4,982 дка, 
площ на сервитута 87,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 915.261, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  0,503 дка,  площ 
на  сервитута  22,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 915.262, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,312 дка, площ на 
сервитута 20 кв. м, общинска частна собственост;

– 915.266, с начин на трайно ползване: булевар-
ди, с площ 17,063 дка, площ на сервитута 35 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.267,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 4,049 дка, 
площ на сервитута 105 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 915.281, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 0,781 дка, площ на 
сервитута 30 кв. м, общинска частна собственост;

– 915.324, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  1,313 дка,  площ  на  сервитута  10 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.326, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 2,673 дка, площ на сервитута 31,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.330, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 0,714 дка, площ на 
сервитута 10 кв. м, общинска частна собственост;

– 915.349, с начин на трайно ползване: тере-
ни на градско и крайградско движение, с площ 
0,176 дка, площ на сервитута 10 кв. м, общинска 
публична собственост;

– 915.351, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  0,332 дка,  площ  на  сервитута  15 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.352, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 0,483 дка, площ на 
сервитута 5 кв. м, общинска частна собственост;

– 915.357, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 5,428 дка, площ на сервитута 7,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.376, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 0,364 дка, площ на сервитута 27,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.378, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 0,641 дка, 
площ на  сервитута  2,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 915.403, с начин на трайно ползване: алеи, 
с площ 0,060 дка, площ на сервитута 11,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.404, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  1,906 дка,  площ  на  сервитута  5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 915.433, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,338 дка, 
площ  на  сервитута  77 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 915.523, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 2,092 дка, 
площ  на  сервитута  10 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 915.525, с начин на трайно ползване: тере-
ни на градско и крайградско движение, с площ 
0,811 дка, площ на сервитута 2,5 кв. м, общинска 
публична собственост;

– 915.565, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  1,088 дка,  площ 
на  сервитута  27,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 916.50, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  1,430 дка,  площ  на  сервитута  35 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 916.51, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,835 дка, 
площ  на  сервитута  75 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 916.72, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 0,732 дка, площ на сервитута 32,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 916.74, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 4,313 дка, площ на сервитута 2,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 916.76, с начин на трайно ползване: терени 
на  градско  и  крайградско  движение,  с  площ 
0,680 дка, площ на сервитута 30 кв. м, общинска 
публична собственост;

– 916.77, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  1,464 дка,  площ  на  сервитута  45 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 916.78, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,303 дка, 
площ  на  сервитута  10 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 916.81, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,299 дка, 
площ  на  сервитута  5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 916.129,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 0,951 дка, 
площ на  сервитута  2,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 916.232, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,189 дка, 
площ на сервитута 27,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 917.105, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 6,613 дка, площ на сервитута 32,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 917.106, с начин на трайно ползване: тере-
ни на градско и крайградско движение, с площ 
2,094 дка, площ на сервитута 7,5 кв. м, общинска 
публична собственост;

– 917.174,  с  начин на  трайно ползване:  ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,214 дка, 
площ  на  сервитута  55 кв. м,  общинска  частна 
собственост;
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– 917.179, с начин на трайно ползване: паркин-
ги, с площ 0,539 дка, площ на сервитута 25 кв. м, 
общинска частна собственост;

– 917.337, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 13,568 дка, площ на сервитута 105 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 917.485, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  3,608 дка,  площ 
на  сервитута  17,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 917.493, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,488 дка, 
площ  на  сервитута  45 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 917.494, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 5,126 дка, площ на сервитута 32,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 917.551, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно застрояване, с площ 24,151 дка, 
площ  на  сервитута  10 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 917.578, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 4,159 дка, площ на сервитута 105 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 917.584,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,828 дка, 
площ на сервитута 52,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 917.587, с начин на трайно ползване: терито-
рии, заети от населени места, с площ 2,161 дка, 
площ  на  сервитута  15 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 917.588, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 0,663 дка, площ на сервитута 72,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 917.589, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  1,593 дка,  площ  на  сервитута  20 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 917.590,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 2,972 дка, 
площ  на  сервитута  10 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 917.591,  с  начин  на  трайно  ползване:  те-
ритории – зелени  площи – широко  обществено 
ползване, с площ 0,338 дка, площ на сервитута 
22,5 кв. м, общинска публична собственост;

– 917.592, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  1,325 дка,  площ на  сервитута  80 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 917.622, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 12,643 дка, площ на сервитута 2,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.1, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  1,754 дка, 
площ на сервитута 22,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.2, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  1,519 дка, 
площ на  сервитута  2,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.6,  с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  4,027 дка,  площ  на  сервитута  70 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.11, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,323 дка, 
площ на сервитута 52,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.12, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,432 дка, 
площ  на  сервитута  75 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.13, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,222 дка, 
площ  на  сервитута  40 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.14, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,294 дка, 
площ  на  сервитута  35 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.15, с начин на трайно ползване: индивиду-
ално застрояване, с площ 3,410 дка, площ на сер-
витута 32,5 кв. м, общинска частна собственост;

– 918.24, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,882 дка, 
площ на сервитута 52,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.25, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  0,793 дка, 
площ на сервитута 22,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.26, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,289 дка, 
площ на сервитута 27,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.27, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 1,660 дка, площ на сервитута 47,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.31, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  1,218 дка, 
площ на сервитута 12,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.33, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,072 дка, 
площ  на  сервитута  85 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.34, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  1,105 дка,  площ 
на сервитута 81 кв. м, общинска публична соб-
ственост;

– 918.35, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  2,171 дка, 
площ на сервитута 62,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.41, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 16,664 дка, площ на сервитута 32,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.42, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  3,631 дка,  площ  на  сервитута  55 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.56, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,009 дка, 
площ на  сервитута  2,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.57, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,342 дка, 
площ  на  сервитута  5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.58, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,697 дка, 
площ на  сервитута  2,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;
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– 918.59, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  1,185 дка, 
площ на сервитута 74,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.60, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  0,878 дка, 
площ на сервитута 48,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.61, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  1,167 дка, 
площ на сервитута 52,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.62, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,213 дка, 
площ  на  сервитута  80 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.79, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 1,503 дка, площ на сервитута 110 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.80, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  4,641 дка, 
площ на сервитута 32,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.81, с начин на трайно ползване: индивиду-
ално застрояване, с площ 3,065 дка, площ на сер-
витута 42,5 кв. м, общинска частна собственост;

-918.83,  с начин на трайно ползване:  улици, 
с площ 1,009 дка, площ на сервитута 57,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.84, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 1,789 дка, площ на сервитута 42,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.85, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  2,214 дка, 
площ на сервитута 52,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.86,  с  начин на  трайно ползване:  тери-
тории – зелени  площи – широко  обществено 
ползване, с площ 0,287 дка, площ на сервитута 
20 кв. м, общинска публична собственост;

– 918.88, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  7,309 дка, 
площ на сервитута 157,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.106, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 3,573 дка, 
площ  на  сервитута  50 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.107,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,775 дка, 
площ на сервитута 42,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.108, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 2,222 дка, 
площ  на  сервитута  65 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.111, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  2,720 дка, 
площ  на  сервитута  10 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.112, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 6,813 дка, площ на сервитута 132,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.113, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 4,429 дка, площ на сервитута 107,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.115,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 2,189 дка, 
площ  на  сервитута  20 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.117, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 1,045 дка, площ на сервитута 62,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.118,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,509 дка, 
площ  на  сервитута  10 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.119, с начин на трайно ползване: комплекс-
но  малоетажно  застрояване,  с  площ  2,735 дка, 
площ  на  сервитута  40 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.120, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,869 дка, 
площ на сервитута 22,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.121, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  0,973 дка,  площ  на  сервитута  10 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.122, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 0,415 дка, площ на 
сервитута 7,5 кв. м, общинска частна собственост;

– 918.125, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 2,564 дка, 
площ на  сервитута  2,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.126, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 2,205 дка, площ на сервитута 105 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.128, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,684 дка, 
площ на сервитута 32,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 918.129,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,121 дка, 
площ  на  сервитута  7,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.130, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 2,059 дка, 
площ  на  сервитута  30 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 918.158, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  7,455 дка,  площ  на  сервитута  75 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 918.160, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 4,357 дка, площ на сервитута 152,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 920.363, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,866 дка, 
площ  на  сервитута  7,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 920.427, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 4,473 дка, площ на сервитута 100 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 921.76, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  8,948 дка, 
площ  на  сервитута  40 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 921.105,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,259 дка, 
площ на сервитута 32,5 кв. м, общинска частна 
собственост;
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– 921.106, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 4,776 дка, 
площ на сервитута 47,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 921.107, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  0,936 дка, 
площ на сервитута 22,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 921.113,  с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 4,741 дка, 
площ на сервитута 62,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 921.482, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  7,372 дка,  площ  на  сервитута  5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 921.484, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  3,711 дка,  площ  на  сервитута  20 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 921.485, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 5,306 дка, площ на сервитута 147,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 924.249, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 5,451 дка, 
площ на сервитута 130 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 924.564, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 3,091 дка, площ на сервитута 42,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 925.158, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 3,275 дка, площ на сервитута 12,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 925.380, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  3,259 дка,  площ  на  сервитута  80 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 925.383, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 1,289 дка, площ на сервитута 47,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 925.391, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 4,381 дка, площ на сервитута 47,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 925.488, с начин на трайно ползване: тере-
ни на градско и крайградско движение, с площ 
1,047 дка, площ на сервитута 22,5 кв. м, общинска 
публична собственост;

– 926.26, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 3,124 дка, площ на 
сервитута 60 кв. м, общинска частна собственост;

– 926.37, с начин на трайно ползване: индиви-
дуално застрояване, с площ 17,019 дка, площ на 
сервитута 2,5 кв. м, общинска частна собственост;

– 926.138, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,389 дка, площ на 
сервитута 10 кв. м, общинска частна собственост;

– 926.139, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,292 дка, 
площ на сервитута 17,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 926.140, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  1,977 дка,  площ 
на  сервитута  27,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 926.141, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,720 дка, площ на 
сервитута 7,5 кв. м, общинска частна собственост;

– 926.142, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  1,093 дка,  площ 
на  сервитута  37,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 926.144, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,938 дка, площ на 
сервитута 60 кв. м, общинска частна собственост;

– 926.145, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  3,176 дка,  площ 
на  сервитута  12,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 926.146, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 2,200 дка, площ на 
сервитута 40 кв. м, общинска частна собственост;

– 926.147, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  3,081 дка,  площ 
на  сервитута  17,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 926.148, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  2,506 дка,  площ 
на  сервитута  32,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 926.171, с начин на трайно ползване: инди-
видуално застрояване, с площ 1,110 дка, площ на 
сервитута 10 кв. м, общинска частна собственост;

– 926.173, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  1,636 дка,  площ 
на  сервитута  12,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 926.175, с начин на трайно ползване: инди-
видуално  застрояване,  с  площ  1,273 дка,  площ 
на  сервитута  52,5 кв. м,  общинска  частна  соб-
ственост;

– 926.176, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,285 дка, 
площ  на  сервитута  7,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 926.332, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 9,419 дка, площ на сервитута 140 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 926.334, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 18,319 дка, площ на сервитута 262,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 926.340, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 11,930 дка, площ на сервитута 302,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 926.341, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 3,045 дка, площ на сервитута 62,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 926.343, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  2,928 дка,  площ на  сервитута  15 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 927.28, с начин на трайно ползване: индиви-
дуално застрояване, с площ 26,202 дка, площ на 
сервитута 490 кв. м, общинска частна собственост;

– 934.21, с начин на трайно ползване: терито-
рии на озеленяване и спорт на открито, с площ 
0,288 дка, площ на сервитута 17,5 кв. м, общинска 
публична собственост;

– 934.31, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  0,688 дка, 
площ  на  сервитута  7,5 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 934.42, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  0,897 дка, 
площ  на  сервитута  15 кв. м,  общинска  частна 
собственост;
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– 934.58, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 1,876 дка, площ на сервитута 47,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 934.146, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 2,336 дка, 
площ на сервитута 22,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 934.147, с начин на трайно ползване: комплекс-
но малоетажно  застрояване,  с  площ  1,837 дка, 
площ на сервитута 12,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 934.150, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 1,933 дка, 
площ на сервитута 27,5 кв. м, общинска частна 
собственост;

– 934.153, с начин на трайно ползване: улици, 
с  площ  0,327 дка,  площ  на  сервитута  55 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 934.202, с начин на трайно ползване: улици, 
с площ 11,446 дка, площ на сервитута 32,5 кв. м, 
общинска публична собственост;

– 934.216, с начин на трайно ползване: ком-
плексно малоетажно застрояване, с площ 3,530 дка, 
площ  на  сервитута  75 кв. м,  общинска  частна 
собственост;

– 934.225,  с  начин  на  трайно  ползване:  бу-
леварди, с площ 55,576 дка, площ на сервитута 
56 кв. м, общинска публична собственост.

2. Съгласно чл. 287,  ал. 3,  т. 2  от Закона  за 
електронните съобщения една от задължителните 
предпоставки за възникването на сервитутите по 
смисъла на този нормативен акт е титулярят на 
сервитута да изплати еднократно обезщетение на 
собственика на имота, върху който е възникнал 
сервитутът, като съгласно ал. 4 от същата разпо-
редба определянето на размера на обезщетенията 
се извършва по взаимно съгласие на страните или 
въз основа на оценка от лицензиран оценител, а 
при имоти – публична собственост, обезщетения 
не се дължат.

3. Обезщетението, касаещо имотите, частна 
общинска собственост, се определя с това решение 
и възлиза общо в размер 18 637,50 лв. и следва 
да се заплати по банкова сметка на „Общинска 
банка“ – АД, Финансов център – Смолян, BG 02 
SOMB 9130 31 102963 00, BIС: SOMBBGSF.

4.  Обезщетението,  касаещо  имотите,  пуб-
лична  общинска  собственост,  възлиза  общо  в 
размер 18 975,00 лв., но същото не следва да се 
заплаща  от  „Българска  телекомуникационна 
компания“ – ЕАД,  тъй  като  съгласно  чл. 287, 
ал. 4 от Закона за електронните съобщения при 
имоти – публична собственост, обезщетения не 
се дължат.

5.  В  случая  е  приложима  разпоредбата  на 
чл. 47, буква „б“ от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени 
на услуги в Община Смолян, тъй като с одобря-
ване на ПУП ще се учредят вещни права върху 
общински  имот,  поради  което  „БТК“ – ЕАД, 
следва да заплати на Община Смолян такса 3 % 
от стойността на определеното обезщетение в раз-
мер 1128,38 лв. по банкова сметка на „Общинска 
банка“ – АД, Финансов център – Смолян, BG 79 
SOMB 9130 84 102963 44, BIС: SOMBBGSF, вид 
на плащане 448007.

Председател:  
Ф. Топов

6938

14. – Националната спортна академия „Васил 
Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и 
решение на академичния съвет обявява конкурси 
за следните академични длъжности: 

Област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление  

7.6. Спорт

№ Академич-
на длъж-

ност

Специал-
ност

За нуждите  
на катедра

1. доцент Волейбол Баскетбол, во-
лейбол, хандбал

2. доцент Анатомия и 
спортна ки-
незиология

Анатомия и био-
механика

3. доцент Конен спорт  Технически и ле-
дени спортове

4. доцент Мени-
джмънт на 
спорта

Мениджмънт 
и история на 
спорта

5. доцент Автомоби-
лизъм 

Технически и ле-
дени спортове

6. доцент Гимнастика Гимнастика

7. професор Информаци-
онни техно-
логии и био-
механика в 
спорта

Департамент 
„Езиково обуче-
ние и информа-
ционни техноло-
гии“

8. професор Спортна 
стрелба

Технически и ле-
дени спортове

9. главен 
асистент

Футбол Футбол и тенис

10. главен 
асистент

Менидж-
мънт на 
спорта

Мениджмънт 
и история на 
спорта

11. главен 
асистент

Туризъм – 
ориентиране

ТАО и снежни 
спортове

Област на висше образование 1. Педагогичес ки 
науки, професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по физическо възпитание

12. главен 
асистент

Теори я  н а 
физическото 
възпитание

Теория  на  физи-
чес кото възпита-
ние

Област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление  

7.4. Обществено здраве

13. доцент Кинезитера-
пия

Кинезитерапия и 
рехабилитация

14. професор Кинезитера-
пия

Кинезитерапия и 
рехабилитация

15. доцент Спортна ме-
дицина

Спортна  меди-
цина

16. доцент Кинезитера-
пия

Теория и методи-
ка на кинезитера-
пията

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Списъкът на 
необходимите  документи  за  заемане  на  акаде-
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мични  длъжности  е  определен  в  Правилника 
за придобиване на научната степен „Доктор на 
науките“ и за заемане на академични длъжности 
в Национална спортна академия „Васил Левски“ 
(НСА).  Документи  по  конкурса  се  подават  в 
Центъра за развитие на академичния състав на 
НСА  „Васил  Левски“,  кабинет  403,  ет. 4,  Сту-
дентски град. 
6933

83. – Техническият университет – Варна, обя-
вява конкурси за приемане на редовни докторанти 
по държавна поръчка за учебната 2015/2016 г. на 
основание Решение на МС № 343 от 18.05.2015 г., 
чл. 3 от Закона за развитие на академичния със-
тав в Република България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 
ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“ кандида-
тите подават следните документи: 1. заявление 
(типов образец, попълва се при подаването); 2. 
авто биография;  3.  диплом  за  придобита  обра-
зователно-квалификационна  степен  „магистър“ 
с  приложението  (оригинал  и  копие);  4.  удос-
товерение  за признато висше образование, ако 
дипломата  е  издадена  от  чуждестранно  висше 
училище;  5.  други  документи,  удостоверяващи 
интереси  и  постижения  в  съответната  научна 
област. Справки  и  приемане  на  необходимите 
документи: ТУ – Варна, стая 319 НУК, П. Йоси-
фова, тел. 052-383-242.

Приложение

Ши-
фър

Области на висше образова-
ние, професионални направле-

ния и докторски програми

Брой-
ки
ре-

довно

3. Социални, стопански и правни 
науки

3.4. Социални дейности

1. Социална  работа,  психологи-
чески изследвания и социална 
политика

2

5. Технически науки 

5.1.    Машинно инженерство

1. Технология на машиностроител-
ните материали 2

2. Машинознание и машинни еле-
менти 2

3. Технология на машиностроенето 2

4. Двигатели с вътрешно горене 2

5. Динамика, якост и надеждност 
на машините, уредите, апаратите 
и системите

2

5.2.  Електротехника, електроника и 
автоматика

1. Електрически машини и апарати 3

2. Електротехнологии и нанотехно-
логии в електротехниката 2

3. Електроснабдяване  и  електро-
обзавеждане 2

Ши-
фър

Области на висше образова-
ние, професионални направле-

ния и докторски програми

Брой-
ки
ре-

довно

4. Електронизация  2

5. Теория  на  автоматичното  уп-
равление 2

6. Автоматизация  на  производ-
ството  2

7. Теоретична електротехника 2

8. Измервателна електротехника 1

5.3.  Комуникационна и компютърна 
техника

1. Теоретични основи на комуни-
кационната техника 2

2. Комуникационни мрежи и сис-
теми 4

3. Системно програмиране 2

4. Компютърни системи, компле-
кси и мрежи 2

5. Автоматизирани  системи  за 
обработка  на  информация  и 
управление 

2

5.4.  Енергетика

1. Топлотехника 3

2. Електроенергийни системи 2

5.5.  Транспорт,  корабоплаване  и 
авиация

1. Корабостроене и кораборемонт 4

2. Корабни силови уредби, машини 
и механизми 2

3. Управление  и  организация  на 
промишления транспорт (воден 
транспорт)

2

4. Управление на кораби и кора-
боводене 2

5. Системи и устройства за опаз-
ване на околната среда 2

5.13.  Общо инженерство

1. Ергономия и промишлен дизайн 2

2. Организация  и  управление  на 
производството (индустрия) 2

6964
83. – Икономическият университет – Варна, 

на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието 
на  академичния  състав  в  Република България 
обявява  конкурси  за  заемане на  академичната 
длъжност главен асистент в област на висшето 
образование  3. Социални,  стопански  и  правни 
науки, професионално направление 3.8. Иконо-
мика, научна специалност Счетоводна отчетност, 
контрол  и  анализ  на  стопанската  дейност  за 
нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“ със 
срок  2  месеца  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“.  Документи – в  отдел  „НИДД“,  стая 
503, тел.: 052/830-813.
6971
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18. – Европейският политехнически универси
тет, Перник, обявява конкурси за заемане на ака-
демична длъжност професор по: професионално 
направление 1.1. Теория и управление на образо-
ванието – един; професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата 
(Европейски ценности и култура) – един, двата 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа-
вен вестник“. Документи и справки – в Перник, 
п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел. 
(+359) 76 600 773, факс: (+359) 76 605 207, е-mail: 
offise@epu.bg.
6980

89. – Столичната общинска агенция за при
ватизация и инвестиции  на  основание  чл. 30 
ЗПСК  обявява,  че  през  септември  2015 г.  са 
продадени  следните  обекти:  1.  самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 02659.2193.849.1.8, 
гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски 30, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Банкя“, продаден на „Канзас Кепитъл“ – ООД, 
представлявано от Росен Стоянов Карадашки, за 
144 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката 
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. ПИ 
с идентификатор 68134.4089.874, кв. 15, м. Младост 
3, София, ж.к. Младост 3, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Младост“, продаден 
на „МБАЛ „Свети Панталеймон – София“ – АД, 
представлявано  от  Мая  Атанасова  Томова,  за 
360 000 лв.;  на  основание  чл. 2,  т. 1  и  чл. 66, 
ал. 1,  т. 1  ЗДДС  върху  достигнатата  на  търга 
цена е начислен 20 % ДДС в размер 72 000 лв.; 
продажната  цена на  обекта  с ДДС е  в  размер 
432 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
6977

3. – Община гр. Аксаково,  област  Варна, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че 
е  изработен  проект  за  подробен  устройствен 
план – парцеларен план за изграждане на обект: 
„Кабелно  ел.  захранване“  на  ПИ № 050018  по 
КВС на з-ще с. Кичево, община Аксаково, об-
ласт  Варна. Подробният  устройствен  план  е  с 
териториален  обхват – улица  между  о.т. 49  и 
о.т. 48 по регулационния план на с. Кичево, ПИ 
№ 000289 – полски път по КВС на з-ще с. Кичево, 
собственост на Община Аксаково, и ПИ № 050018 
по КВС на з-ще с. Кичево, собственост на Иван-
ка Георгиева Чобанова,  и  дължина на  трасето 
51 м. Проектът за подробен устройствен план е 
изложен за разглеждане в техническата служба на 
Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден на 
техническата служба е всеки вторник от 9 до 12 
и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до кмета на общината.
6927

9. – Община гр. Аксаково, област Варна, на 
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изра-
ботен проект за подробен устройствен план – пар-
целарен план за обект: „Кабелно електрозахран-
ване от трафопост 20/0,4 kV“ в ПИ № 000198 до 
ПИ  № 055051  по  КВС  на  з-ще  гр. Игнатиево, 
община Аксаково, област Варна, с дължина 410 
м. Подробният устройствен план засяга поземлени 

имоти:  № 000198 – с  НТП  електропровод,  ПИ 
№ 000267 – полски път, собственост на Община 
Аксаково,  ПИ  № 055007 – нива,  собственост 
на  „Еврокорн“ – ООД,  и  ПИ  № 055051 – нива, 
собственост на „Еврокорн“ – ООД. Проектът за 
подробен устройствен план е изложен за разглеж-
дане в техническата служба на Община Аксаково, 
ет. 4, стая 6. Приемен ден на техническата служба 
е всеки вторник от 9 до 12 и от 13 до 16 ч. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“  заин-
тересуваните лица могат  да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до кмета на общината.
6926

11. – Община гр. Аксаково,  област  Варна, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че 
е  изработен  проект  за  подробен  устройствен 
план – парцеларен план за обект: „Пътен достъп 
до зърнобаза“ за ПИ № 055051 по КВС на з-ще 
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, 
като проектното трасе засяга 3238 кв. м земедел-
ска земя по КВС на същото землище, предста-
вляваща част от ПИ № 000267 – собственост на 
Община Аксаково, и ПИ № 055057 – собственост 
на  „Еврокорн“ – ЕООД. Проектът  за подробен 
устройствен план – парцеларен план е изложен 
за  разглеждане  в  техническата  служба  на Об-
щина Аксаково,  ет. 4,  стая  6. Приемен  ден  на 
техническа служба е всеки вторник от 9 до 12 и 
от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до кмета на общината.
6925

265. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на 
основание искане вх. № АБ 25-285 от 23.09.2015 г. 
и  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че  е  изработен 
проект  на  подробен  устройствен  план – парце-
ларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект, 
за линеен обект на техническата инфраструктура 
извън строителните граници на населеното място 
за изграждане на „Водопровод ∅ 110 за захранване 
с вода на ПИ 083025“ в землището на гр. Кнежа, 
ЕКАТТЕ 37376, местност Опитно поле, община 
Кнежа, област Плевен, собственост на „Стомана 
груп“ – ООД. Възложител  (собственик) е „Сто-
мана груп“ – ООД, София, ул. Хр. Смирненски 
46а, ЕИК 121527487, представлявано от Симеон 
Борисов Зарев – управител, с документ за собстве-
ност за ПИ 083025, нотариален акт № 130, том I, 
рег. № 483, дело 74 от 11.02.2015 г. Общинският 
съвет – гр. Кнежа, е разрешил на възложителя из-
работването на подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП), с протокол № 89 от 
30.09.2015 г., т. 5 от дневния ред, решение № 792. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да прегледат про-
екта, намиращ се в Община Кнежа, стая 301, и 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по него до общинската администрация.
6943

4. – Община гр. Куклен,  област  Пловдив, 
съобщава  на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ,  че 
е постъпил проект за ПУП – парцеларен план 
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за линеен обект: „Подземен кабел 1 kV от съ-
ществуващ Ж.Б. стълб на ВМНН, ТП „Стопан-
ски двор“ до УПИ 010226 – шоурум и склад за 
пром. стоки, местност Михов орех, в землището 
на гр. Куклен, община Куклен. В едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Дъжавен  вестник“ 
на обявлението на основание чл. 128, ал. 5 във 
връзка с чл. 128, ал. 1 ЗУТ пряко заинтересо-
ваните страни могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
до общинската администрация Куклен. Проек-
тът е изложен в стая № 16, ет. 1, в сградата на 
общинската администрация, Куклен. Приемни 
дни: вторник и четвъртък от 8 до 12 ч. и от 13 
до 17 ч. За връзка – тел. 03115/21-50.
6944

СЪДИЛИЩА

15. – Върховният касационен съд, граждан-
ска и търговска колегия, на основание чл. 289 
ГПК  съобщава  на  интересуващите  се  страни, 
че в открито съдебно заседание през декември 
2015 г. ще се разгледат посочените по-долу дела 
по отделения и дати, както следва:

НА 1.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 4350/2013, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3418/2012  по  описа  на Окръжен  съд Пловдив, 
подадена  от  Лили  (Жули)  Аврам  Герон  чрез 
адвокат Лазар Поборников, Пловдив, ул. Опъл-
ченска 1, срещу Шабтай Паниел, Израел, Петах 
Тиква, ул. Шпиноза 4; Аврам Паниел, Израел, 
Натания,  ул. Бен  Иуда  47;  Ганка  Димитрова 
Телчарова  чрез  адвокат  Людмила  Велкова, 
Пловдив, ул. Шести септември 169, ет. 3; Сузи 
Гева, Израел, Тел Авив, ул. Гиляд 5.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1618/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1433/2013 по описа на Окръжен съд Стара Заго-
ра, подадена от Община Стара Загора, бул. Цар 
Симеон Велики 107, Стара Загора, срещу „Сън-
ланд“ – ЕООД, Габрово, ул. Шипка 9Б.

Второ търговско отделение, 1662/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3389/2013  по  описа  на Окръжен  съд Пловдив, 
подадена от „Окръжен съюз на ТПК „Пловдив“, 
адвокат Борис Инчев, Пловдив,  ул. Кукленско 
шосе  3,  срещу  „Трудово-производителна  коо-
перация  на  инвалиди  „Първи  май“,  Смолян, 
бул. България 75.

Второ търговско отделение, 2316/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2112/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Корпорекс“ – ООД, чрез адвокат 
Георги  Николов  Чорбаджийски,  Благоевград, 
ул. Стефан  Стамболов  1,  ет. 2,  офис  4,  срещу 
„Алфа Банк“ – АД, чрез адвокат Мария Ненова, 
София, ул. Цар Асен 17.

НА 3.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2411/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
79/2014 по описа на Апелативен съд Бургас, по-
дадена от „Суперстрой – инженеринг“ – ЕООД, 
с  управител  Господин  Русев  Господинов  чрез 
адвокат  Росица  Дачева,  Ямбол,  ул. Цар  Иван 
Александър 3,  ет. 3,  офис  304,  срещу  „Па-
пас – олио“ – АД, чрез адвокат Минко Русинов, 
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6.

Първо търговско отделение, 3022/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
782/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, по-
дадена от „И Арби ауто лизинг“ – ЕООД, чрез 
адвокат Георги Иванов, София, бул. Васил Левски 
38, срещу Божидар Илиянов Илиев чрез адво-
кат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, 
ет. 1 – 2.

Първо търговско отделение, 3088/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2006/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от сдружение „Агенция за колектив-
но  управление  и  защита  на  авторски  права 
Иза – Арт“ с председател Александър Йорданов 
Радославов чрез адвокат Таня Велинова, София, 
бул. Васил Левски 82 А, ап. 3, срещу сдружение 
„Български футболен съюз“ чрез адвокат Наталия 
Бошнакова,  София,  ул. Братя  Миладинови 16, 
ет. 3, ап. 5.

Първо търговско отделение, 3200/2014, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
120/2014  по  описа  на  Окръжен  съд  Монтана, 
подадена  от ЕТ Радка Аврамова Младенова  с 
фирма „Ан – Пасан – РА – Радка Аврамова“ чрез 
адвокат  Красимир  Босев,  Монтана,  ул. Васил 
Левски 15, ет. 2, срещу Ели Валентинова Мито-
ва, действаща със съгласието на своята майка и 
законен представител Цецка Тодорова Митова 
чрез адвокат Соня Ангелова, Монтана, ул. Граф 
Игнатиев 10,  ет. 2; Галя Валентинова Митова, 
действаща  със  съгласието  на  своята  майка  и 
законен представител Цецка Тодорова Митова 
чрез адвокат Соня Гълъбова, Монтана, ул. Граф 
Игнатиев 10, ет. 2.

Първо търговско отделение, 203/2015,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
420/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена  от  „Алианц  лизинг  България“ – АД, 
чрез адвокат Албена Ванчева, София, бул. Ви-
тоша 17, ет. 2, срещу „Рейсаш България“ – АД, 
Пловдив, ул. Софроний Врачански 2, ет. 3.

НА 7.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 2272/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
349/2014  по  описа  на  Окръжен  съд Монтана, 
подадена от Яни Христов Димитров, Вършец, 
ул. Хисаря 23, срещу Паная Христова Григорова 
чрез  адвокат  Румяна  Бойчева-Александрова, 
Вършец,  ул. Александър  Стамболийски  46, 
ет. 1, ап. 1.
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Второ гражданско отделение, 2290/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
494/2014 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от Иван Атанасов Чобанов чрез адвокат 
Галин Манолов, София, ул. Александър Стамбо-
лийски 32, вътрешна сграда, ет. 3, срещу Радина 
Георгиева  Чобанова  чрез  адвокат  Красимира 
Паскалева, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5 А, ет. 1.

Второ гражданско отделение, 3099/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2124/2014  по  описа  на  Окръжен  съд  Бургас, 
подадена  от  Димитър  Йорданов  Илиев  чрез 
адвокат Димитър Попов, Несебър, ул. Иван Ва-
зов 23А, срещу Луиза Саркис Илиева, Поморие, 
ул. Левски 8.

Второ гражданско отделение, 3294/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
43/2015 по описа на Окръжен съд Разград, пода-
дена от Вилдан Мехмед Мустафа чрез адвокат 
Емилия  Събева,  Разград,  ул. Иван  Вазов 7, 
офис 11;  Исмет  Алиш  Мустафа  чрез  адвокат 
Емилия  Събева,  Разград,  ул. Иван  Вазов 7, 
офис 11,  срещу  Денчо  Белчев  Карагеоргиев, 
Разград,  ул. Жеравна  74;  Янка  Асенова  Кара-
георгиева,  Разград,  ул. Жеравна  74;  Община 
Разград, бул. Бели лом 37А, Разград.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2334/2014, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1134/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена  от  „Групова  практика  за  първична 
извънболнична медицинска помощ Перник – из-
ток“ – АД, с управител Татяна Харизанова чрез 
адвокат Димитър Манов, Перник, ул. Черешово 
топче 2, кантора 6, срещу „Диагностично-консул-
тативен център І Перник“ – ЕООД, с управител 
Георги Богданов Драганов чрез адвокат Анжела 
Асенова, Перник, ул. Търговска 42.

Първо търговско отделение, 2734/2014, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
803/2014  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, с изпъл-
нителен директор Левон Карекин Хампарцумян 
чрез  адвокат  Венелин  Гачев,  София,  ул. Хан 
Крум 19, срещу акционерно дружество „ЖМБ-1“ 
с изпълнителен директор Желязко Иванов Ботев 
чрез адвокат Стефан Павлов, София, ул. Добри 
Войников 45, и трета страна „Артрикс“ – ЕООД, 
с  управител  Тодор  Данаилов  Дечев,  София, 
ул. Капитан Тодор Ночев 30.

Първо търговско отделение, 3027/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3227/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от EТ „Балкан транс – Атанас Стой-
чев“ с управител Атанас Славчов Стойчев чрез 
адвокат  Веска  Волева,  София,  ул. Алабин 50, 
вх. А,  ет. 4,  срещу  „Уникредит  лизинг“ – АД, 
с изпълнителни директори Румен Мирославов 
Иванчев и Благомир Петров Йорданов чрез ад-
вокат Гергана Смоличка, София, ул. Позитано 9, 
вх. А, ет. 3, офис 9.

Първо търговско отделение, 3471/2014, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
378/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Балкан“ – АД, с изпълнителен ди-

ректор Мариана Николова Тодорова чрез адвокат 
Таня Райчева, София, ул. Дамян Груев 1, ет. 7 
и 8, срещу Александър Николов Божанов чрез 
адвокат Йолита Фикиина, София, ж. к. Младост, 
бл. 54, вх. 1, ет. 1, ап. 1.

Първо търговско отделение, 3633/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
369/2014  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Диана Димитрова Кадева, Благоев-
град, ул. Петър Зографски 6б, ет. 5, ап. 9, срещу 
„Алекс – Инвестмънт“ – ЕООД,  с  управител 
Александър  Славчов  Павлевски  чрез  адвокат 
Петър Пешев, Благоевград, ул. Тодор Алексан-
дров 43Б, ет. 2.

Първо търговско отделение, 19/2015,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4462/2012 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от държавата, представлявана от ми-
нистъра на финансите, София, ул. Г. С. Раков-
ски 102, срещу Министерство на правосъдието, 
София, ул. Славянска 1; Прокуратура на Репуб-
лика  България,  София,  бул. Витоша 2;  „Глав-
болгарстрой“ – АД, с изпълнителни директори 
Калин Симеонов Пешов и Александър Димитров 
Биволарски,  София,  ул. Дамяница 3 – 5;  Ми-
нистерство  на  регионалното  развитие,  София, 
ул. Св.  св.  Кирил  и  Методий  17 – 19,  и  трета 
страна Висш съдебен съвет, София, ул. Екзарх 
Йосиф 12.

НА 7.12.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1279/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
440/2014 по описа на Окръжен съд Сливен, по-
дадена  от  Стоянка  Стоянова  Димитрова  чрез 
адвокат Анелия Димитрова, Ямбол, ул. Жорж 
Папазов 14, кантора 207; Районен съд – Ямбол, 
ул. Жорж  Папазов  1;  Окръжен  съд – Ямбол, 
ул. Жорж  Папазов  1,  срещу  Прокуратура  на 
Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 1455/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
997/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Димитър Иванов Дичев чрез адво-
кат Светозар Арнаудов, Пловдив, ул. Фредерик 
Ж.-Кюри  28,  ет. 2;  Татяна  Недялкова  Дичева 
чрез  адвокат  Светозар  Арнаудов,  Пловдив, 
ул. Фредерик Ж.-Кюри 28,  ет. 2,  срещу  „Алфа 
Инвест“ – ЕООД, Пловдив, бул. Шести септем-
ври 82, ет. 9.

Четвърто гражданско отделение, 2306/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2451/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Оля Кирилова Стоянова чрез адво-
кат Иван Антонов, София, ул. Алабин 42, ет. 3, 
ап. 13,  срещу  Виолета  Тихомирова  Велкова, 
София, бул. Цар Борис ІІІ № 434, къща.

Четвърто гражданско отделение, 3232/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
729/2014  по  описа  на  Апелативен  съд  София, 
подадена от Ива Борисова Данева чрез адвокат 
Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4а, 
вх. Б, ет. 3 – 5; Иван Данев чрез адвокат Георги 
Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б, 
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ет. 3 – 5; Дарко Иванов Данев чрез процесуален 
представител Георги Атанасов, София, ул. Мар-
ко  Балабанов  4а,  вх. Б,  ет. 3 – 5;  Виктория 
Иванова Данева, непълнолетна, със съгласието 
на родителите си Иван Данев и Ива Борисова 
Данева чрез адвокат Георги Атанасов, София, 
ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б, ет. 3 – 5, срещу 
Комисия за отнемане на незаконно придобито 
имущество, София, ул. Георги Сава Раковски 112, 
и  контролираща  страна  Върховна  касационна 
прокуратура, София, бул. Витоша 2.

НА 7.12.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 3696/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1729/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Международна инвестиционна банка 
чрез адвокат Валентина Йонова, София, ул. Хан 
Крум 25,  срещу Томислав Александров Цолов 
чрез адвокат Людмила Цолова-Борисова, София, 
бул. Витоша 26, ет. 2.

НА 7.12.2015 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4894/2013, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
12004/2012 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Валери Евлогиев Павлов чрез адво-
кат Антонина Душева, София, ул. Бенковски 7, 
ет. 3, срещу „Обединена българска банка“ – АД, 
София, ул. Света София 5.

Четвърто гражданско отделение, 1742/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
244/2014  по  описа  на  Апелативен  съд  Бургас, 
подадена от Тодор Томов Георгиев чрез адвокат 
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, 
ет. 1, срещу Мария Николова Петрова чрез адво-
кат Мима Иванова, Бургас, ул. Фердинандова 43, 
партер, офис 3.

Четвърто гражданско отделение, 3455/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
729/2015 по описа на Окръжен съд Варна, пода-
дена от Катя Димитрова Минчева чрез адвокат 
Албена Пейчева, Варна, ул. Радко Димитриев 7, 
ет. 2, офис 2, срещу Варненска морска гимназия 
„Св. Николай Чудотворец“ чрез адвокат Доротея 
Христова, Варна, ул. Фредерик Ж.-Кюри 90.

НА 8.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1474/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
358/2014  по  описа  на  Апелативен  съд  Варна, 
подадена  от  „Иновекс  Машинъри“ – ЕООД, 
чрез  адвокат  Бранимир  Николов  Балачев, 
Варна,  ул. Парижка  комуна  2,  ет. 2,  срещу 
„Аякс – 2002“ – ООД, чрез адвокат Тодор Бонев, 
Варна, бул. Цар Освободител 30.

Четвърто гражданско отделение, 2541/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3842/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Иво Георгиев Прокопиев чрез адво-
кат Ливия Велинова Николова, София, ул. Цар 

Самуил 20, ет. 1, срещу „Телеграф“ – ЕООД, чрез 
адвокат Александър Параскевов Ангелов, София, 
ул. Христо Белчев 29, вх. А, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение, 3484/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3057/2014 по описа на Апелативен  съд София, 
подадена от Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2, срещу Петър Божидаров 
Димитров чрез адвокат Венета Тенева, София, 
ул. Братя Миладинови 16, ет. 2, офис 3.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2028/2014, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1716/2014 по описа на Окръжен съд Варна, пода-
дена от Вальдемар Шретлин, адвокат Кремена 
Танева,  Варна,  ул. Петко  Каравелов  3,  ет. 1, 
офис 1, срещу „Сладко“ – ЕООД, Варна, ул. Ди-
митър Полянов 58, вх. Б, ет. 6, ап. 17.

Второ търговско отделение, 2383/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
741/2013 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от Андрю Саймън Милър, адвокат Анни 
Антова Георгиева, Варна, ул. Тодор Шишков 5, 
партер,  срещу  „Ен  Касълс“ – ЕООД,  Варна, 
бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1, ап. 1.

Второ търговско отделение, 2755/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
244/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от „Орион Инвест“ – ООД, Пазарджик, 
ул. Княгиня Мария-Луиза 46, ет. 4, офис 10, срещу 
Кооперация „Всестранна кооперация „Съгласие“, 
с. Семчиново.

Второ търговско отделение, 2805/2014, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3660/2013  по  описа  на  Апелативен  съд  Со-
фия,  подадена  от  „ЗК  Уника“ – АД,  София, 
ул. Юнак 11 – 13,  срещу  Миглена  Стефанова 
Ахмедова чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, 
ул. Славянска 6, офис 10, и трета страна Ружди 
Руждиев Ахмедов, Борово, ул. Цар Калоян 19.

Второ търговско отделение, 3092/2014,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
322/2014 по описа на Апелативен съд Варна, пода-
дена от „ДЗИ Общо застраховане“ – ЕАД, София, 
ул. Бенковски 3, срещу „Захич Шипинг“ – ЕООД, 
Варна, ул. Цар Симеон първи 36 Д.

НА 9.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2978/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
7907/2014  по  описа  на Софийски  градски  съд, 
подадена от Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2, срещу Злата Найденова 
Костова чрез адвокат Андрей Иванов, София, 
ул. Алабин 42, ет. 2, надпартер.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3378/2014,  по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4365/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от  „Билдинг корпорейшън“ – ЕООД, 
София,  бул. България  132,  вх. А,  срещу  „Ир 
Макс“ – ЕООД, София, бул. Дондуков 49, ет. 2.
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Второ търговско отделение, 3672/2014, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
580/2014 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Корнелис ван Зайдерфелд чрез адвокат 
Иван Георгиев, София, ул. Маестро Атанасов 81, 
срещу „Обединена българска банка“ – АД, София, 
ул. Света София 5.

НА 9.12.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2627/2014, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1278/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Строително дружество ММ“ – АД 
(в  ликвидация),  с  ликвидатор  Бойко  Иванов 
Савов чрез адвокат Богдана Печилкова, Смолян, 
ул. Хан Аспарух  1,  бл.  46,  вх. Г,  ап. 34;  срещу 
„Вария“ – ЕООД, чрез адвокат Теодора Златева, 
София, ул. Кърниградска 1, ет. 3.

Второ търговско отделение, 912/2015,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
№ 2446/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Венета Василева Кръстева чрез адво-
кат Галина Петрова Чомпалова, София, ул. Три 
уши 6Б, ет. 4, срещу „Бул Инс“ – АД, с изпъл-
нителен директор Стоян Проданов чрез адвокат 
Мариан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87, 
и трета страна Иван Евгениев Николов, София, 
ул. Сава Огнянов 2, ет. 3.

НА 10.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3398/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3173/2014  по  описа  на Окръжен  съд Пловдив, 
подадена от Роза Атанасова Георгиева чрез адво-
кат Нина Горанска, Пловдив, ул. Опълченска 1; 
Красимира  Георгиева  Чакърова  чрез  адвокат 
Нина  Горанска,  Пловдив,  ул. Опълченска  1, 
срещу Елена Георгиева Кирякова чрез адвокат 
Стоян Янков, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4692/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
21/2014 по описа на Камара на частните съдебни 
изпълнители, подадена от Министерство на пра-
восъдието, София, ул. Славянска 1, срещу ЧСИ 
Самуил Митков Пеев,  рег. № 874,  и  район  на 
действие Окръжен съд – Хасково, ул. Преслав 24, 
ет. 4; Камара на частните съдебни изпълнители, 
София, ул. Пиротска 7, ет. 4.

НА 10.12.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 2659/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
13639/2014 по описа на Софийски градски съд, 
подадена  от  Михаил  Манфред  Пенклер  чрез 
адвокат  Любомир  Георгиев,  София,  ул. Ла-
веле 18А,  ет. 4,  ап. 10,  срещу  „Топлофикация 
София“ – ЕАД, София, ул. Ястребец 23Б; „Елек-
трон Комерс“ – ООД, София, бул. Александър 
Стамболийски 205, офис 301-А.

НА 15.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 6730/2013, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
327/2013  по  описа  на  Окръжен  съд  Добрич, 
подадена от Никола Дянков Колев чрез адво-
кат Мирослав Петков Петков,  Варна,  ул. Цар 
Борис Трети  8,  срещу Йонка Добрева Илиева 
чрез  адвокат  Орлин  Иванов  Боянов,  Добрич, 
бул. Добруджа  26,  вх. Е,  ет. 1,  ап. 3;  Добра 
Илиева Стоянова чрез адвокат Орлин Иванов 
Боянов, Добрич, бул. Добруджа 26, вх. Е, ет. 1, 
ап. 3; Георги Дочев Стоянов чрез адвокат Ор-
лин Иванов Боянов, Добрич, бул. Добруджа 26, 
вх. Е, ет. 1, ап. 3.

Трето гражданско отделение, 2087/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
7311/2014 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от „Столичен електротранспорт“ – ЕАД, 
София,  бул. Княгиня Мария Луиза  193,  срещу 
Павлина Стоянова Петрова, София, ж.к. Борово, 
бл. 221, вх. Е, ет. 1, ап. 93.

Трето гражданско отделение, 2783/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
605/2014  по  описа  на  Апелативен  съд  Варна, 
подадена от Тодор Костов Карагюлиев чрез ад-
вокат Илка Илиева Русева, Каварна, ул. Дончо 
Стойков 10, срещу Петър Стоянов Петров чрез 
адвокат  Християн  Тодоров  Христов,  Добрич, 
ул. Екзарх  Йосиф  3,  ет. 2,  офис  10;  Стефка 
Димитрова  Петрова  чрез  адвокат  Християн 
Тодоров Христов, Добрич, ул. Екзарх Йосиф 3, 
ет. 2, офис 10.

Трето гражданско отделение, 2850/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
382/2014 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от Румен Чиприянов Януаров чрез 
адвокат Анели Чобанова, София, ул. Леа Ивано-
ва 2, бл. Яворов, вх. 4, ап. 2, срещу Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3281/2015, 

по  касационна  жалба  срещу  решението  по 
гр. дело 364/2015 по описа на Апелативен  съд 
София, подадена от Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2, срещу Атанас 
Гошев  Атанасов  чрез  адвокат  Иван  Стоянов, 
София, пл. Райко Даскалов  4,  ет. 1,  ап. 1, АК 
„Стоянов и партньори“.

НА 17.12.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 4325/2013, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
15684/2012 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Петър Георгиев Петров чрез адвокат 
Красимир Димитров, София,  бул. Витоша  1А, 
Търговски  дом,  кантора  249,  срещу Държавно 
предприятие  „Национална  компания  железо-
пътна  инфраструктура“,  София,  бул. Княгиня 
Мария-Луиза 110.

Трето гражданско отделение, 1870/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
574/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, по-
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дадена от Пенко Кирчев Иванов чрез адвокат 
Добри  Рангелов,  Хасково,  ул. Хан  Кубрат  8, 
офис  8,  срещу Димитрия Иванова Щърбанова 
чрез адвокат Кристиян Влахов, Димитровград, 
ул. Цар Симеон 5, вх. Б, офис 1; Петко Димит-
ров Щърбанов чрез адвокат Кристиян Влахов, 
Димитровград, ул. Цар Симеон 5, вх. Б, офис 1.

Трето гражданско отделение, 2807/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4365/2014  по  описа  на Софийски  градски  съд, 
подадена от Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2, срещу Любомир Николаев 
Иванов чрез  адвокат Тервел Георгиев, София, 
ул. Странджа 4, вх. 1, ет. 4.
6844

Върховният административен съд на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е допуснато оспорване от „Експал 
България“ – АД,  Габрово,  чрез  изпълнителния 
директор Хосе Мануел Галистево Ортега срещу 
обявяване  нищожност  на Правилника  за мин-
носпасителната  и  газоспасителната  дейност, 
утвърден  със  Заповед № 154  от  14.10.1994 г.  на 
министъра на труда и социалните грижи (обн., 
ДВ, бр. 91 от 4.11.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.), 
по което е образувано адм. дело № 8894/2015 г., 
по  описа  на  Върховния  административен  съд, 
четвърто отделение.
6930

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК обявява, че е 
постъпил протест от М. Стойчева-Генчева – райо-
нен прокурор в Районна прокуратура – гр. Айтос, 
на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 126 
и 145 и сл. АПК против решение по протокол № 4 
от 16.03.2004 г. на Общинския съвет – с. Руен, с 
което е приета Наредба за опазване на общест-
вения  ред,  околната  среда  и  приветливия  вид 
на населените места и превантивната работа по 
опазване  живота,  здравето  и  имуществото  на 
гражданите и юридическите лица в община Руен 
в частта, касаеща разпоредбата на чл. 45, ал. 4, 
раздел VІІ „Мерки за борба с пиянството“. По 
протеста е образувано адм. дело № 1920/2015 г., 
което е насрочено за 3.12.2015 г. в 11,10 ч.
6972

Административният съд – Добрич, на основа-
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило 
оспорване от Олга Георгиева Задгорска, Стефка 
Панайотова Караянева-Задгорска и Олга Габриел 
Задгорска на Решение № 38-3 от 31.01.2006 г. на 
Общинския  съвет – гр. Добрич,  за  приемане  и 
одобряване на ПУП – ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич 
в частта,  в която  с ПУП – ПЗ е предвиденото 
свързано  застрояване  в  УПИ  ІІІ-260,  ІV-261  и 
V-264, кв. 24, гр. Добрич, с искане за обявяване 
на нищожността на обжалваното решение в ос-
порената му част, във връзка с което оспорване е 
образувано адм. д. № 517/2015 г. по описа на Ад-
министративния съд – Добрич. Заинтересуваните 
лица могат да се конституират като ответници по 
делото, образувано по оспорването, чрез подаване 
на заявление до съда със съдържанието, посочено 
в  чл. 218,  ал. 5  ЗУТ,  което  заявление може  да 
се подаде в едномесечен срок от деня на обна-
родване в „Държавен вестник“ на съобщението. 

Към заявлението следва да се приложат писмени 
доказателства,  удостоверяващи  качеството  на 
заинтересувано лице на заявителя.
6935

Административният съд – Монтана, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е образувал адм. дело № 489/2015 г. 
по постъпило оспорване от областния управител 
на област Монтана, с което се иска отмяна на 
Решение  № 1400  от  протокол  № 48,  приет  на 
заседание  на  Общинския  съвет – гр. Монтана, 
проведено  на  10.09.2015 г.,  с  което  са  приети 
изменения  на  Наредба  за  организацията  на 
движението  на  територията  на  гр. Монтана. 
Конституирани страни по делото са: оспорваща 
страна – областният управител на област Монта-
на, ответник – Общинският съвет – гр. Монтана, 
и  служебно  конституирана  страна – Окръжна 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 489/2015 г. е насрочено за 11.12.2015 г. в 10,15 ч.
6934

Административният съд – Монтана,  на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. дело № 490/2015 г. 
по протест на прокурор при Районна прокуратура 
Монтана, срещу чл. 7, ал. 4, т. 3, както и чл. 29, 
ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения 
ред на територията на община Монтана, приета 
с Решение № 390  от  16.02.2006 г.,  доп.  с Реше-
ние № 493  от  27.07.2006 г.,  с  Решение № 89  от 
29.05.2008 г., с Решение № 200 от 20.11.2008 г., с 
Решение № 642 от 25.07.2013 г., с Решение № 825 
от 13.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Мон-
тана.  Конституирани  страни  по  делото  са: 
протестираща  страна – прокурор  при  Районна 
прокуратура – Монтана,  ответник – Общин-
ският  съвет – гр. Монтана,  чрез  председателя, 
и  служебно  конституирана  страна – Окръжна 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 490/2015 г. е насрочено за 11.12.2015 г. от 10 ч.
6975

Административният съд – Пазарджик,  на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е 
постъпил протест от Елена Попова – прокурор при 
Районна прокуратура – Пазарджик, против Наред-
бата за поддържане и осигуряване на обществения 
ред на територията на община Септември в частта 
є на чл. 33 от същата, приета с Решение № 422 от 
26.06.2013 г., изм. с Решение № 851 от 29.10.2014 г. 
на Общинския съвет – гр. Септември. По протес-
та е образувано административно дело № 739 по 
описа на Административния съд – Пазарджик, за 
2015 г., което е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 2.12.2015 г. от 10,30 ч.
7095

Административният съд – Разград, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е постъпил протест на прокурор от 
Окръжна прокуратура – Шумен,  командирован 
в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да 
се обяви за нищожен чл. 81, предл. последно от 
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред 
в населените места на община Исперих, приета 
с  решение  на Общинския  съвет – гр. Исперих, 
по който  е образувано адм.  дело № 173/2015 г. 
по  описа  на  Административния  съд – Разград, 
насрочено  за  1.12.2015 г.  от  10 ч.  Всеки,  който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
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оспорването или да встъпи като страна до нача-
лото на устните състезания при всяко положение 
на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
6936

Административният съд – Софияград, уве-
домява, че по описа на съда е образувано адм. 
дело № 6854/2015 г. на ІІ отделение, 30 състав, 
насрочено за 19.11.2015 г. от 9,30 ч., по жалба на 
Фатме Фикретова Мустафова от Сливен против 
чл. 7, ал. 4 от Устройствения правилник на ди-
рекция на природен парк „Сините камъни“ в сила 
от 16.09.2014 г., издаден от Изпълнителна агенция 
по горите. Релевират се доводи за нищожност на 
разпоредбата на чл. 7, ал. 4 и като алтернативно 
основание се навеждат доводи за незаконосъо-
бразност на цитираната разпоредба. Всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални действия.
6973

Видинският районен съд, гражданско  отде-
ление,  ІІ  състав,  уведомява Филип Серж Бер-
нар  Ромбаут,  без  постоянен  и  настоящ  адрес 
в Република България, че е ответник по гр. д. 
№ 343/2015 г.  по описа на  съда,  образувано по 
предявен от Бойка Николова Николова иск по 
чл. 79 ЗН, и му указва, че в двуседмичен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ следва да 
се яви в гражданското деловодство на Видински 
районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна палата, ет. 2, 
за да посочи съдебен адрес и да получи исковата 
молба и приложенията към нея, в противен слу-
чай делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 2 ГПК.
6929

Районният съд – Момчилград, гражданска 
колегия,  призовава Хюсеин Мюмюн,  роден  на 
18.04.1975 г., гражданин на Република Турция, с 
последен адрес: неизвестен, да се яви в съда в 
двуседмичен срок, считано от обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“, като ответ-
ник по гр. д. № 313/2015 г.,  заведено от Зелиха 
Мехмед Мюмюн по чл. 49, ал. 1 СК за връчване 
на искова молба и приложения към нея ведно 
със съобщение по чл. 131 ГПК. При неявяване 
на ответника или упълномощено от него лице 
в  указания  срок  съдът  ще  му  назначи  особен 
представител и делото ще се гледа при условията 
на чл. 48 ГПК.
6976

Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска 
колегия, ІІ състав, призовава Халиме Юсуфова 
Шакирова, Васви Дювен (Васви Лютфиев Юсуфов) 
и Хюсеин Адемов Юсуфов, с неизвестни адреси 
в Р. Турция, да се явят в съда на 17.12.2015 г. в 
11,30 ч.  като  ответници  по  гр. д.  № 4/2015 г., 
заведено от Халил А. Мустафов по чл. 124, ал. 1 
ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в 
противен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6974

Софийският районен съд,  ІІІ  гражданско 
отделение, 86 състав, призовава в двуседмичен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
Модесто Дзотис, гражданин на Италия, роден на 
8.01.1965 г., с неизвестен адрес в България, да се 
яви в канцеларията на Софийски районен съд, 

ІІІ гражданско отделение, 86 състав, София, бул. 
Цар Борис ІІІ № 54, по гр. д. № 35815/2015 г., да 
получи препис от искова молба и приложенията, 
подадена от Мария Боянова Попова, по чл. 49 СК. 
В случай че не се яви, за да получи съдебните 
книжа  в  указания  срок,  съдът ще  му  назначи 
особен представител.
6928

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 76,  ал. 1  ЗОПДНПИ  обявява,  че  е  образу-
вано  гр.д.  № 72/2015 г.  по  мотивирано  искане 
на КОНПИ – София, срещу Милен Господинов 
Колев  с  постоянен  адрес:  Стара  Загора,  ул. 
Алеко  Константинов  56А,  и  с  настоящ  адрес: 
с. Калояновец, област Стара Загора,  ул. Чайка 
3; Пенка Миткова Койчева  с постоянен адрес: 
Стара Загора, ул. Хрищян войвода 9, ет. 7, ап. 26, 
и с настоящ адрес: област Стара Загора, община 
Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх 
Евтимий 91, вх. Б, ет. 7, ап. 52; Кристина Мит-
кова Койчева с постоянен адрес: Стара Загора, 
ул. Алеко Константинов 56А, и с настоящ адрес: 
с. Калояновец, област Стара Загора,  ул. Чайка 
3 – лично и в качеството є на законен предста-
вител на Бетина Миленова Колева, с постоянен 
адрес: Стара Загора, ул. Алеко Константинов 56А, 
и с настоящ адрес: с. Калояновец, област Стара 
Загора,  ул.  Чайка  3,  и  същото  е  насрочено  за 
първо открито съдебно заседание на 26.01.2016 г. 
от 10 ч., с което на основание чл. 74, ал. 1 и 2 
ЗОПДНПИ и Решение № 41 от 28.01.2015 г. на 
КОНПИ е предявено искане за отнемане в полза 
на държавата на следното имущество на обща 
стойност 674 086,92 лв.: 

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
и 69 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев: 

– 5,5/24 ид.ч. от дворо място, цялото с площ 
630 кв. м, намиращо се в с. Малка Верея, община 
Стара Загора, съставляващо УПИ II-263, кв. 34 
по плана на селото, при граници на УПИ: УПИ 
III-264, УПИ VIII-260, УПИ IX-261, УПИ XI-263 
и улица, ведно с 11/24 идеални части от всич-
ки  построени  в  имота  постройки – двуетажна 
масивна жилищна сграда и масивна стопанска 
постройка, придобити с постановление за възла-
гане на недвижим имот от 7.07.2008 г., в сила от 
3.12.2008 г., на ЧСИ Яна Георгиева с рег. № 871 с 
район на действие Окръжен съд – Стара Загора 
(акт № 97, вх. рег. № 5061, т. XVI/2.07.2009 г. на 
СВ при АВ – Стара Загора).

– 1/4  ид. ч.  от  урегулиран  поземлен  имот, 
намиращ  се  в  с. Калояновец,  община  Стара 
Загора, област Стара Загора,  с площ на целия 
имот  1780 кв. м,  съставляващ УПИ XIII-190,  в 
кв. 60 по действащия ПУП на селото, заедно с 
построената  в  имота  вила – сграда  за  сезонно 
ползване, построена в североизточната част на 
дворното  място  със  застроена  площ  33 кв. м, 
при граници на имота съгласно актуална скица: 
улица; УПИ XIX-191, УПИ XVIII-192, УПИ XVII-
192, УПИ XIV-193; УПИ XII-189 и УПИ XI-190, 
придобити с НА № 173, том V, рег. № 5936, дело 
№ 543 от 28.10.2010 г. (акт № 117, том XXV, дело 
№ 117/2010 г.  с  вх.  рег. № 10408  от  28.10.2010 г. 
на СВ при АВ – Стара Загора).
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 62 и 69 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев 
и Пенка Миткова Койчева:

– Нива в землището на с. Яздач, местността 
Червен баир, с площ 39,370 дка, четвърта кате-
гория, съставляваща имот № 017005 по плана за 
земеразделяне, при граници и съседи съгласно 
актуална скица за имота: кад. № 000004 – полски 
път на кметство с. Яздач, имот № 017023 – нива 
на Петър Спасов, имот № 017025 – нива на „Бул-
агро земя“ – ЕООД, кад. № 000210 – полски път 
на кметство с. Яздач, имот № 017046 – нива на 
Катя Костова, имот № 017016 – нива на Марийка 
Найденова, и кад. № 000005 – храсти на кметство 
с. Яздач,  придобита  с  НА  № 92,  том  VII,  рег. 
№ 5911,  дело № 1261 от 20.09.2006 г.  (акт № 21, 
том VIII, дело № 1495/2006 г. с вх. рег. № 3232 от 
20.09.2006 г. на СВ при АВ – Чирпан). 

– Залесена горска територия в землището на 
с. Яздач,  местността  Сюлейман  баир,  с  площ 
3,201 дка, съставляваща имот № 081015 по картата 
на  възстановената  собственост  на  землището, 
при граници и съседи съгласно доказателствен 
документ за собственост и актуална скица: имот 
№ 081019 – залесена територия на наследници на 
Вельо Кънев Аврамов, имот № 081056 – залесена 
територия на наследници на Пеню Цветков, имот 
№ 081017 – залесена територия на наследници на 
Димо Димов, имот № 081006 – залесена терито-
рия на Донка Кренчева, придобита с НА № 84, 
том XI, рег. № 8110, дело № 2030 от 22.12.2006 г. 
(акт № 26, том XII, дело № 2337/2006 г. с вх. рег. 
№ 4749 от 22.12.2006 г. на СВ при АВ – Чирпан). 

– Залесена горска територия в землището на 
с. Яздач,  местността  Сюлейман  баир,  с  площ 
6,502 дка, съставляваща имот № 081043 по картата 
на  възстановената  собственост  на  землището, 
при граници и съседи съгласно доказателствен 
документ за собственост и актуална скица: имот 
№ 081044 – залесена  територия  на  наследници 
на Деньо Ганчев, имот № 081048 – залесена те-
ритория на наследници на Деню Стамов, имот 
№ 081045 – залесена  територия  на  наследници 
на  Цвятко  Димов  Ганчев,  кад.  № 000008 –  
полски  път  на  кметството  на  с. Яздач,  имот 
№ 081042 – залесена територия на Наньо Цветков, 
придобита с НА № 84, том XI, рег. № 8110, дело 
№ 2030 от 22.12.2006 г. (акт № 26, том XII, дело 
№ 2337/2006 г. с вх. рег. № 4749 от 22.12.2006 г. 
на СВ при АВ – Чирпан).

– Залесена горска територия в землището на 
с. Яздач,  местността  Сюлейман  баир,  с  площ 
1,001 дка, съставляваща имот № 081061 по картата 
на  възстановената  собственост  на  землището, 
при граници и съседи съгласно доказателствен 
документ за собственост и актуална скица: имот 
№ 081056 – залесена територия на наследници на 
Пеню Цветков, имот № 081019 – залесена тери-
тория на наследници на Вельо Аврамов,  имот 
№ 081064 – залесена територия на Наньо Цветков, 
имот № 081063 – залесена територия на наследни-
ци на Наньо Цвятков, имот № 081062 – залесена 
територия  на  наследници  на  Цвятко  Ганчев, 
придобита с НА № 84, том XI, рег. № 8110, дело 
№ 2030 от 22.12.2006 г. (акт № 26, том XII, дело 
№ 2337/2006 г. с вх. рег. № 4749 от 22.12.2006 г. 
на СВ при АВ – Чирпан).

На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62 
и 69 ЗОПДНПИ от Бетина Миленова Колева:

– Урегулиран поземлен имот с площ 284 кв. м, 
а  съгласно  актуална  скица  с  площ  386  кв. м, 
обозначен като УПИ II-139, в кв. 211 по плана на 
гр. Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров 14, заедно 
с построените в него жилищна сграда – 40 кв. м, 
построена през 1958 г., и прилежащото є избе-
но помещение – 33 кв. м, гараж, построен през 
1968 г.,  с площ 24 кв. м, второстепенна сграда, 
построена през 1958 г., с площ 6 кв. м, при граници 
на УПИ съгласно актуална скица: УПИ VIII-133, 
134, УПИ VII-135, УПИ IV-138, УПИ I-140 и ул. 
Атанас Кожухаров, придобити с НА № 97, том II, 
рег. № 3618, дело № 252 от 8.06.2005 г. (акт № 8, 
том XIV, дело № 3420/2005 г. с вх. рег. № 5291 от 
8.06.2005 г. на СВ при АВ – Стара Загора).

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
и 69 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев:

– Лек  а вт омобил  марка  „Опел“,   мо -
дел  „Фрон т ера“,  с  рег.   № СТ  2841  АР, 
рама  № W0L0 6B1VFXV602 852 ,   д ви г ат ел 
№ 603049X22SE053236, цвят – тъмносин металик, 
дата на първа регистрация – 17.03.1999 г.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 И“, с 
рег. № СТ 2398 АМ, рама № WBACB11080FC13982, 
двигател № 206S136360059, цвят – бордо металик, 
дата на първа регистрация – 21.05.1994 г.

– Лек  автомобил  марка  „Шевролет“,  мо-
дел  „Кобалт“,  с  рег.  № СТ  9990  АР,  рама 
№ 1G1AK55FX77148773, цвят – бял, дата на първа 
регистрация – 13.10.2006 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 62 и 69 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев 
и Пенка Миткова Койчева:

– Лек автомобил марка „Субару“, модел „1800“, 
с рег. № СТ 7836 СК, рама № JF1AK5BL0CE219157, 
двигател № 727588, цвят – червен, дата на първа 
регистрация – 23.02.1995 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 във връзка 
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев:

– Сумата в размер 13 200 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата на: 
3/4 идеални части от урегулиран поземлен имот 
(дворно място) с площ 720 кв. м, намиращо се 
в  с. Калояновец,  община Стара Загора,  област 
Стара Загора, съставляващо УПИ VII-256 в кв. 
22  по  действащия ПУП  на  селото,  заедно  със 
съответните 3/4 идеални части от построените в 
имота жилищни и стопански постройки, насаж-
дения и подобрения при граници: улица, УПИ 
IV-255, УПИ V-254, 257, УПИ VI-257 и УПИ XII-
256; 3/4 идеални части от урегулиран поземлен 
имот  (празно  дворно място)  с  площ  555 кв. м, 
намиращо  се  в  с. Калояновец,  община  Стара 
Загора, област Стара Загора, съставляващо УПИ 
XII-256 в кв. 22 по действащия ПУП на селото, 
при граници: улица, УПИ VII-256, УПИ VI-257, 
УПИ VIII-257 и ПИ 258. Имотът е продаден с 
НА, вписан в СВ при АВ – Стара Загора, като акт 
№ 16, том XXXIV, дело № 6856/2013 г. с вх. рег. 
№ 12240 от 8.11.2013 г., на Диньо Канев Динев.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72 във връзка 
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев и 
Пенка Миткова Койчева:

– Сумата в размер 15 600 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на: 
полумасивна жилищна сграда, гараж и стопанска 
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постройка,  построени  в  общински  урегулиран 
поземлен имот, намиращ се в гр. Стара Загора, 
ул. Люлин 16, обозначен като № ХVІ-34 в квар-
тал  1  по  плана  на  гр. Стара  Загора  за  1997 г., 
при  граници  и  съседи  на УПИ XVI-34:  улица, 
УПИ XVII-35, УПИ XXI-33, УПИ XX-31, всички 
в  квартал  първи. Имотът  е  продаден  с НА  за 
покупко-продажба на недвижим имот № 60, том 
III, рег. № 6918, дело № 320 от 22.07.2005 г., на 
„Бетина – 2000“ – ЕООД, чрез представляващия 
го управител Кристина Миткова Койчева.

– Сумата в размер 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на: 
урегулиран  поземлен  имот  с  площ  710 кв. м, 
намиращ  се  в  с. Калояновец,  община  Стара 
Загора, представляващ УПИ X-369 в кв.  34 по 
ПУП на селото, утвърден със Заповед № 280 от 
10.03.1981 г., при граници на УПИ: от север – УПИ 
VII-369, от изток – улица, от юг – УПИ XIII-367 
и УПИ XV-366, и от запад – УПИ IX-370, заедно 
с  постройките  в  него,  а  именно:  едноетажна 
паянтова  стопанска  сграда  с  площ  5 кв. м  съ-
гласно доказателствен документ за собственост, 
а съгласно данъчна оценка – декларирана като 
жилище, построена в южната част на дворното 
място. Имотът е продаден с НА за продажба на 
недвижим имот № 113, том I, рег. № 2580, дело 
№ 82 от 5.06.2007 г., на Стоян Тенчев Боцманов.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72 във връзка 
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Кристина Миткова Койчева:

– Сумата в размер 167 477,72 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на продажбата 
на: двуетажна жилищна сграда – еднофамилна, 
с идентификатор № 68850.527.142.1, построена в 
поземлен имот с идентификатор № 68850.527.142, 
с административен адрес: Стара Загора, кв. Же-
лезник – разширение,  и  която  сграда  съгласно 
скица  № 1800  от  25.02.2010 г.  на  СГКК  е  със 
застроена  площ  97 кв. м,  а  съгласно  изходящ 
нот. акт – 112,93 кв. м,  и  разгъната  застроена 
площ  227,03 кв. м,  състояща  се  от:  на  първи 
етаж: входно антре, дневна, столова, кухненски 
бокс, тоалетна с преддверие и килер; на втори 
етаж: три спални, две бани с тоалетни, коридор 
и тераса към двете южни спални, при граници на 
сградата: изток – жилище № 2, и от три страни 
двор,  както и  1/8 ид.ч.  от поземления имот,  в 
който е построена жилищната сграда, намираща 
се в Стара Загора, кв. Железник – разширение, 
с идентификатор № 68850.527.142, с предназначе-
ние:  урбанизирана,  начин  на  трайно  ползване: 
ниско застрояване – до 10 м, с площ 2314 кв. м, 
при  граници:  имот  № 68850.527.145 – ниско  за-
строяване до 10 м, имот № 68850.527.141 – ниско 
застрояване до 10 м, имот № 68850.527.148 – ниско 
застрояване до 10 м, имот № 68850.527.143 – ниско 
застрояване до 10 м, и имот № 68850.527.101 – за 
второстепенна улица на община Стара Загора. 
Имотът е продаден с НА за покупко-продажба на 
недвижим имот № 113, том I, рег. № 3565, дело 
№ 97 от 14.06.2013 г., на Васил Тодоров Василев.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 във връзка 
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев: 

– Сумата в размер 11 500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Теракан“, 

с рег. № СТ 7578 АТ, дата на първа регистрация –  
14.03.2003 г. Автомобилът е продаден с договор за 
покупко-продажба на МПС от 7.03.2011 г.

– Сумата в размер 12 800 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 
290  ТД“,  с  рег. № СТ  6188 НН,  дата  на  първа 
регистрация – 31.10.1996 г.  Автомобилът  е  про-
даден с договор за покупко-продажба на МПС 
от 15.07.2005 г.

– Сумата в размер 3500 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на  лек  автомобил  марка  „Мицубиши“,  модел 
„Спейс стар“, с рег. № СТ 5942 АТ, дата на първа 
регистрация –  25.10.2000 г. Автомобилът е про-
даден с договор за покупко-продажба на МПС 
от 26.04.2012 г. 

– Сумата в размер 3600 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“, 
с  рег. № СТ 6851 АН,  дата на първа регистра-
ция – 21.09.1999 г. Автомобилът е продаден с дого-
вор за покупко-продажба на МПС от 29.11.2010 г.

– Сумата в размер 3000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажба 
на  лек  автомобил  марка  „Фолксваген“,  модел 
„Поло“,  с  рег.  № СТ  9458  АМ,  дата  на  първа 
регистрация – 21.12.1995 г. Автомобилът  е  про-
даден с договор за покупко-продажба на МПС 
от 30.03.2010 г.

– Сумата в размер 4800 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек автомобил марка „Мазда“, модел „Према-
ци“, с рег. № СТ 2162 КК, дата на първа регис-
трация – 31.05.2001 г. Автомобилът е продаден 
с  договор  за  покупко-продажба  на  МПС  от 
12.10.2011 г.

– Сумата в размер 2200 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек  автомобил  марка  „БМВ“,  модел  „318  И“, 
с рег. № СТ 4913 АМ, дата на първа регистра-
ция – 1.01.1993 г. Автомобилът е продаден с дого-
вор за покупко-продажба на МПС от 12.08.2009 г.

– Сумата в размер 5500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек автомобил марка „Нисан“, модел „Терано“, 
с рег. № СТ 4647 АН, дата на първа регистра-
ция – 1.09.1989 г. Автомобилът е продаден с дого-
вор за покупко-продажба на МПС от 27.07.2010 г.

– Сумата в размер 9000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек  автомобил  марка  „Джип“,  модел  „Гранд 
Чероки“,  с  рег. № СТ  4608 АН,  дата  на  първа 
регистрация – 8.02.2000 г.  Автомобилът  е  про-
даден с договор за покупко-продажба на МПС 
от 11.11.2010 г.

– Сумата в размер 6000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажба 
на  товарен  автомобил  марка  „Ивеко“,  модел 
„Дейли 35 Ц 10“, с рег. № СТ 4385 АР, дата на 
първа  регистрация – 20.10.1999 г.  Автомобилът 
е  продаден  с  договор  за  покупко-продажба  на 
МПС от 7.03.2013 г.

– Сумата в размер 5200 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на  лек  автомобил  марка  „Ауди“,  модел  „А  6“, 
с  рег. № СТ  0659  АТ,  дата  на  първа  регистра-
ция – 1.01.2000 г.  Автомобилът  е  с  прекратена 
регистрация от 20.12.2012 г.
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– Сумата в размер 6000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „811 
Д“, с рег. № СТ 2599 ВА, дата на първа регистра-
ция – 2.06.1989 г. Автомобилът е продаден с дого-
вор за покупко-продажба на МПС от 10.05.2012 г.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „Дей-
ли  35  8“,  с  рег. № СТ  8873  ВА,  дата  на  първа 
регистрация – 19.12.1997 г. Автомобилът  е  про-
даден с договор за покупко-продажба на МПС 
от 26.04.2013 г.

– Сумата в размер 14 000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на  товарен  автомобил  марка  „Форд“,  модел 
„Рейнджър“, с рег. № СТ 3227 КК, дата на първа 
регистрация – 1.01.2006 г. Автомобилът е прода-
ден с договор за покупко-продажба на МПС от 
27.12.2012 г.

– Сумата в размер 12 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на лек 
автомобил марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер“, 
с рег. № СТ 0998 АТ, дата на първа регистрация –  
1.01.1997 г. Автомобилът е продаден с договор за 
покупко-продажба на МПС от 3.07.2012 г.

– Сумата в размер 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на лек 
автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. № СТ 
2611 ВВ, дата на първа регистрация – 23.12.2004 г. 
Автомобилът е продаден с договор за покупко-
продажба на МПС от 22.02.2013 г.

– Сумата в размер 38 000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „630 И 
Кабрио“,  с  рег.  № СТ  1208  ВА,  дата  на  първа 
регистрация – 17.05.2008 г. Автомобилът  е про-
даден с договор за покупко-продажба на МПС 
от 26.03.2012 г. 

– Сумата в размер 45 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на лек 
автомобил марка „Инфинити“, модел „КХ 56“, с 
рег. № СТ 1049 ВА, дата на първа регистрация –  
1.08.2005 г. Автомобилът е продаден с договор за 
покупко-продажба на МПС от 31.10.2012 г.

– Сумата в размер 12 500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 320 
ЦДИ“, с рег. № СТ 1614 ВВ, дата на първа регис-
трация – 1.08.2003 г. Автомобилът е с прекратена 
регистрация от 03.04.2013 г. 

– Сумата в размер 5500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на лек 
автомобил марка „Мазда“, модел „3“, с рег. № СТ 
0394 ВВ, дата на първа регистрация – 2.01.2007 г. 
Автомобилът е отчужден на 20.06.2013 г. 

– Сумата в размер 4500 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 И“, 
с  рег. № СТ  5121  ВВ,  дата  на  първа  регистра-
ция – 14.03.2000 г. Автомобилът  е  отчужден на 
24.06.2013 г. 

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72 във връзка 
с чл. 62 ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев и 
Пенка Миткова Койчева:

– Сумата в размер 12 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата на 
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320 Л“, 
с рег. № СТ 2812 АХ, дата на първа регистрация –  

31.03.1994 г. Автомобилът е продаден с договор за 
покупко-продажба на МПС от 2.08.2005 г.

– Сумата в размер 6000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  продажбата 
на лек автомобил марка „Мазда“, модел „МХ 5“, 
с  рег. № СТ  8233 АК,  дата на първа  регистра-
ция – 21.04.2000 г. Автомобилът е продаден с дого-
вор за покупко-продажба на МПС от 15.05.2008 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72 във 
връзка с чл. 62 и чл. 70 ЗОПДНПИ от Кристина 
Миткова Койчева: 

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 ТДС“, с 
рег. № СТ 5909 АК, рама № WBACJ51010AS06036, 
двигател № 11471070А70007189809, с дата на първа 
регистрация – 2.04.1996 г. Автомобилът е с пре-
кратена регистрация от 9.07.2012 г.

– Сумата в размер 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба на 
лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, с 
рег. № СТ 1088 АМ, дата на първа регистрация –  
23.02.1998 г. Автомобилът е отчужден с договор 
за покупко-продажба на МПС от 25.04.2012 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев:

– Сумата в размер 8000 лв., представляваща 
предоставен заем съгласно НА за учредяване на 
договорна  ипотека  № 95,  том  III,  рег.  № 5241, 
дело № 407 от 13.09.2007 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 
ЗОПДНПИ от Кристина Миткова Койчева:

– Сумата в размер 51 999,65 лв., представлява-
ща предоставен заем съгласно НА за учредяване 
на договорна ипотека № 40, том II, рег. № 3683, 
дело № 171 от 20.05.2009 г. 

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев:

– Сумата в размер 4538,90 лв., представляваща 
сума, внесена на каса по банкова сметка IBAN 
BG14  UNCR  9660  1040  6943  19  в  „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 
ЗОПДНПИ от Кристина Миткова Койчева:

– Сумата  в  размер  350 лв.,  представляваща 
сума, внесена на каса по банкова сметка IBAN 
BG10  UNCR  7000  1517  1034  61  в  „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер 1054 лв., представляваща 
сума, внесена на каса по банкова сметка IBAN 
BG26  UNCR  7000  2520  6692  47  в  „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер 430,29 лв., представляваща 
сума, внесена на каса по банкова сметка IBAN 
BG34  UNCR  7000  1520  6698  16  в  „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
ЗОПДНПИ от Милен Господинов Колев:

– Сумата  в  размер  500 лв.,  представляваща 
сума, внесена от трети лица по банкова сметка 
IBAN BG22 UNCR 7000 1516 0102 49 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 
ЗОПДНПИ от Кристина Миткова Койчева:

– Сумата в размер 5036,36 лв., представлява-
ща погасителни вноски по отпуснат кредит по 
банкова сметка IBAN BG27 UNCR 7000 4520 6685 
79 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер 31 000 лв., представляваща 
лични вноски в „Бетина – 2000“ – ЕООД.
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Съдът  указва на  заинтересуваните  лица,  че 
могат да предявят своите претенции върху по-
соченото  имущество – предмет  на  искането,  с 
оглед възможностите по чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ 
в срок до 25.01.2016 г.
7051

Благоевградският окръжен съд на  основа-
ние чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на 
„Сани – Турс“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 
101655547, със седалище и адрес на управление 
гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 23, ет. 6, ап. 16, 
да се явят по т. д. № 150/2015 г. по описа на съда 
за съдебно заседание на 16.11.2015 г. в 14,30 ч. в 
зала № 4, ет. 3 на Окръжния съд – Благоевград, 
пл. Васил Левски 1, за разглеждане на жалбата 
на „УниКредит Булбанк“ – АД, ЕИК 831919536, 
за отмяна на решение на първо събрание на кре-
диторите на „Сани – Термо“ (в несъстоятелност), 
проведено на 1.10.2015 г. по търговско дело по 
несъстоятелност № 90/2015 г. по описа на БлОС.
6991

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 679, 
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от събрание на 
кредиторите на „Корект Фарм“ – ЕООД, Ловеч 
(в  несъстоятелност),  ЕИК  131231688,  по  т.д. 
№ 74/2014 г. по описа на Ловешкия окръжен съд, 
да се явят на съдебно заседание на 3.11.2015 г. в 
14 ч. по ч.т.д. № 82/2015 г. в зала 102 на Съдеб-
ната палата – гр. Ловеч, образувано по искане 
на  „Корпоративна  търговска  банка“ – АД,  за 
отмяна решенията на събрание на кредиторите 
на „Корект Фарм“ – ЕООД, Ловеч (в несъсто-
ятелност), проведено на 25.09.2015  г.,  с  дневен 
ред чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ. Определя и резервна 
дата  на  съдебното  заседание на  13.11.2015  г.  в 
14 ч. в същата зала.
7018

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Сдружението за 
социална и икономическа реализация, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на 7.12.2015 г. 
в  10 ч.  в  София,  ул.  Съборна  7,  при  следния 
дневен ред: 1. приемане на промени в седали-
щето и адреса на управление на сдружението; 2. 
приемане на промени в устава на сдружението; 
3.  решаване  на  организационни  въпроси. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
чл. 27 от устава на сдружението събранието ще 
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
6978 

7. – Управителният съвет на Българския 
енергиен и минен форум, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и въз основа на решение по т. 2 
в протокол № 18 от 5.10.2015 г. свиква годишно 
общо събрание на сдружението на 9.12.2015 г. в 
16 ч. в сградата на Научно-техническите съюзи, 
София, ул. Раковски 108, ет. 2, заседателна зала 
№ 2,  при  следния  дневен  ред:  1.  приемане  на 
отчет  за  дейността  на  сдружението  за  2014 г. 
и 2015 г.; 2. приемане на отчет на контролната 
комисия за 2014 г.; 3. приемане на бюджет и план 

за дейността на  сдружението през  2016 г. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание се разпуска и се свиква пов-
торно в 17 ч. същия ден.
6966

17. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Национално движение Сиг
нал за живот“ – София, на  основание  чл. 25, 
ал. 1  от  устава  на  сдружението  във  връзка  с 
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
13.12.2015 г. в 10,30 ч. в София, ул. Позитано 30, 
вх. 1, партер, зала № 5, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на сдружение с нестопанска 
цел „Национално движение Сигнал за живот“ 
от създаването до настоящия момент, изнесен 
от  госпожа  Йорданка  Колева;  2.  промени  в 
устава на сдружението; 3. избор на органи на 
управлението – председател  на  управителния 
съвет, членове на управителния съвет и почетен 
председател; 4. разни. При липса на кворум на 
основание  чл. 27  ЗЮЛНЦ  събранието  ще  се 
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
6979 

4. – Управителният съвет на сдружение „За
щита правата на кредитополучателите“, София, 
на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ свиква 
общо  събрание на  сдружението на  19.12.2015 г. 
в 10 ч. в Банско, ул. Пирин 34, ап. 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на 
събранието; 2. избор на протоколчик на събра-
нието; 3. доклад за дейността на сдружението за 
периода 22.02.2015 г. до датата на провеждане на 
събранието;  4.  разисквания и приемане на  до-
клада за дейността на сдружението за посочения 
по-горе период; 5. освобождаване на членове на 
УС и промяна на броя на членовете на УС; 6. 
приемане на промени в устава на сдружението; 
7. разни. Поканват се всички членове лично или 
чрез упълномощени представители да присъст-
ват на общото събрание. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе 1 час по-късно на същото място и при 
същия дневен ред независимо от броя на явилите 
се членове.
7062

11. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българска федерация по ав
томобилен спорт (БФАС), София, на основание 
чл. 26  ЗЮЛНЦ  и  чл. 22  от  устава  свиква  на 
19.12.2015 г. в 11 ч. в зала „София“ при Българ-
ския Червен кръст в София, бул. Джеймс Баучер 
76, общо събрание на членовете на сдружението, 
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен 
отчет за дейността на федерацията за 2014 г.; 2. 
освобождаване на следните членове на управител-
ния съвет на сдружението от заеманата длжност: 
Иван Шопов; Стефан Драганов Златев; Калоян 
Станчев; Милен Минев; Теодор Тодоров; Христо 
Стоилов; Иван Киров; Антон Антонов; Злати Зла-
тев; Емил Маринов; 3. избор на нови членове на 
управителния съвет на сдружението; 4. приемане 
на проектобюджет на федерацията за 2016 г.; 5. 
разглеждане на постъпила от Стоян Апостолов 
и Ивайло Петков жалба срещу решение на УС и 
вземане на решение по същата; 6. разглеждане 
на членството на АСК „Черна котка“ във връз-
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ка с непогасени задължения към партньори на 
БФАС по време на рали „България“ – 2015 г.; 7. 
приемане на промени в устава; 8. разни. Регис-
трацията на делегатите ще започне от 9,30 ч. на 
19.12.2015 г. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава събранието ще 
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
явилите се членове.
7063

25. – Управителят на сдружение с нестопан
ска цел за осъществяване на дейност в частна 
полза „Бабел България“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдру-
жението свиква общо събрание на 21.12.2015 г. в 
10 ч. в София, бул. Македония 20, при следния 
дневен  ред:  1.  освобождаване  на  управителя 
на сдружението; 2. избор на нов управител на 
сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружени-
ето общото събрание ще се проведе същия ден 
в 11 ч., на същото място и при същия дневен 
ред. Материалите,  свързани  с  дневния  ред,  са 
на разположение на членовете на сдружението 
в седалището му в София, бул. Македония 20.
6960

3. – Управителният съвет на „Либерален 
институт за политически анализи“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на управи-
телния съвет от 15.10.2015 г. свиква общо събра-
ние на 22.12.2015 г. в 11 ч. на адрес София, ул. 
Врабча 23, при следния дневен ред: 1. промяна 
в предмета на дейност на сдружението, като в 
него бъде добавен следният текст: „Организиране 
на  културни  събития,  научни  конференции  и 
дейности за опознаване и опазване на култур-
но-историческото наследство“;  2.  приемане на 
съответно допълнение в устава на сдружението 
с оглед промяната по т. 1; 3. приемане на други 
промени в устава на сдружението; 4. избор на 
членове на управителния съвет поради изтичане 
на мандата на досегашните членове.
6950

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Асоциация на дружествата за здравно застра
ховане“ (АДЗЗ), София,  на  основание  чл. 26 
ЗЮЛНЦ  свиква  извънредно  общо  събрание 
на членовете на сдружението на 22.12.2015 г. в 
11 ч.  в  заседателната  зала на офиса на ОЗОФ 
„Доверие“ – ЗАД,  в  София,  ул. Лъчезар  Стан-
чев 5 – Софарма Бизнес Тауърс,  тяло А,  ет.  5, 
при следния дневен ред: 1. приемане на бюджет 
на сдружението за 2015 г.; 2. вземане на решение 
за  прекратяване  членството  в  асоциацията  на 
членове  на  сдружението;  3.  избиране  на  нови 
членове на управителния съвет на сдружението 
и определяне на неговия мандат; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
6961

82. – Управителният съвет на Научнотех
ническия съюз на специалистите от земеде
лието, София, на  основание  чл. 26  ЗЮЛНЦ 
свиква извънредно общо събрание на НТССЗ 
на 8.01.2016 г. в 10 ч. в зала № 3, ет. 2, ул. Г.С. 

Раковски 108, София, при следния дневен ред: 
1. избор на УС на НТССЗ; 2. избор на ревизи-
онна комисия; 3. избор на делегати за ОС на 
ФНТС. Регистрацията на членовете на ОС ще 
се извърши в деня на събранието пред зала № 3 
на ет. 2 от 9 до 10 ч.
6962

49. – Управителният съвет на Сдружение за 
учителска взаимопомощ – София (СУВ), на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 14.01.2016 г. в 16 ч. 
в София, ул. Ген. Паренсов 11, редовно годишно 
отчетно-изборно общо (делегатско) събрание при 
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за 
дейността  на  сдружението  и  неговата  ВСК  за 
периода от  1.01  до  31.12.2015 г.;  2.  заключение 
на РК на ВСК за периода 1.01 – 31.12.2015 г.; 3. 
приемане на бюджет на СУВ за 2016 г.; 4. об-
съждане и гласуване на решение на ОС на СУВ 
за дейността през 2016 г.; 5. избор на ръководни 
органи на сдружението за следващ мандат.
6920

1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб на любителите на пойни и 
декоративни птици – Феникс хоби“, Асеновград, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички чле-
нове  на  сдружението  да  присъстват  на  общо 
събрание на сдружението на 15.12.2015 г. в 18 ч. 
в Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов 3, 
ет. 1, офис 104 – адвокатска кантора „Хайков“, 
при  следния  дневен  ред:  1.  приемане  на  нови 
членове на сдружението; 2. отчет за дейността 
на сдружението; 3. разглеждане на молбата на 
председателя на сдружението за прекратяване на 
представителната му  власт;  4.  разглеждане  на 
молби за прекратяване на членство в сдружението; 
5. избор на нов председател на сдружението; 6. 
избор на двама заместници на председателя на 
сдружението; 7. избор на нов управителен съвет; 
8. вземане на решение за промяна седалището 
на сдружението ведно с всички законни после-
дици; 9. вземане на решение за промяна начина 
на свикване на общото събрание на сдружени-
ето – чл. 16, ал. 3 от устава. 
6998

2. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ 
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“, 
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 28.12.2015 г. в 14 ч. в 
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико Търно-
во, ул. Драгоман 16, при дневен ред: приемане 
на бюджет на Настоятелство „Американски ко-
леж – Аркус“ при Частна профилирана гимназия 
„АК – Аркус“ за учебната 2015/2016 г.
7061

1. – Управителният съвет на Спортен клуб по 
стрелба с лък „Раптор Арчери“, Казанлък, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 23.12.2015 г. в 18 ч. на адрес: ул. Климент Ох-
ридски 2 (спортната зала на клуба), при следния 
дневен ред: 1. финансов отчет за 2014 г.; 2. отчет 
на  спортната  дейност  на  клуба  през  2014 г.;  3. 
избор на нови членове; 4. други. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден, един час по-късно, на 
същото място и при същия дневен ред.
7058
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1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Съюз на математиците в 
България – Пазарджик“  на  основание  чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на членовете на 
сдружението на 11.12.2015 г. в 18 ч. в Пазарджик, 
ул. Сан Стефано 1,  кабинет № 6 на МГ „Кон-
стантин Величков“, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на УС за 2015 г.; 2. приемане 
на финансовия отчет на СМБ – Пазарджик, за 
отчетния период; 3. освобождаване от отговор-
ност на УС на СМБ – Пазарджик; 4. връчване 
на годишна награда „Учител с особени заслуги 
към  математическото  образование  в  областта 
през 2015 г.“; 5. избор на нов управителен съвет; 
6. избор на почетни членове на СМБ – Пазар-
джик; 7. организационни въпроси. Поканват се 
всички членове на сдружението да присъстват. 
Материалите за провеждане на общото събрание 
са на разположение на членовете в Пазарджик, 
ул. Сан Стефано 1, МГ „Константин Величков“, 
от датата на обнародване на поканата в „Дър-
жавен вестник“.
6937

2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Слънчев лъч – 97“, Пловдив, на 
основание чл. 14, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 15.01.2016 г. в 17,30 ч. в 
Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Поп Ангел Чолаков 5, 
ЦДГ „Слънце“, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на управителния съвет; 2. избиране 
и  освобождаване  на  членове  на  управителния 
съвет,  съответно  председател  и  изпълнителен 
секретар на управителния съвет; 3. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе един час по-късно, на 
същото място и при същия дневен ред.
7060

45. – Управителният съвет на сдружение  
„Клуб на спортисти и туристи ветерани –  
Янтра 11“, Полски Тръмбеш, на основание чл. 26 

ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 9.01.2016 г. в 17 ч. в гр. Полски Тръмбеш, ул. 
Търговска 41, при следния дневен ред: 1. изме-
нение на устава на сдружението по отношение 
мандатността  на  членовете  на  управителния 
съвет;  2.  определяне  състава  на  управителния 
съвет и избор на нови членове на същия; 3. от-
чет за дейността на сдружението за изминалия 
период; 4. разни.
7059

1. – Управителният съвет на фондация „Нов 
шанс“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на фондацията на 20.12.2015 г. в 
10 ч. при следния дневен ред: 1. вземане решение 
за прекратяване на дейността на фондацията и 
обявяването є в ликвидация поради това, че съ-
щата не е извършвала дейност от учредяването на 
фондацията; 2. избор на ликвидатор; 3. приемане 
на баланса за миналата година; 4. освобождаване 
на членовете на УС от отговорност.
6997

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Волов Фехтовален клуб“, 
Шумен, на  основание  чл.  26  ЗЮЛНЦ  свиква 
общо събрание на сдружението на 16.12.2015 г. 
в 10 ч. в Шумен, ул. Добро поле 10, при следния 
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на 
УС  (на основание чл. 25,  ал. 1,  т. 11 ЗЮЛНЦ) 
до момента; 2. освобождаване на членовете на 
управителния съвет; освобождаване от отговор-
ност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. 
избор на членове на нов управителен съвет (на 
основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна 
и/или  допълване  в  устава  на  сдружението;  5. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
11 ч., на същото място и при същия дневен ред 
и ще се счита за законно независимо от броя на 
присъстващите членове.
6999


