НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащ аби инф раструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., Д В, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г., изм. и доп., бр. 70 от 9.09.2016 г., в сила от 9.09.2016 г.,
бр. 64 от 8.08.2017 г., в сила от 8.08.2017 г., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 5.01.2018 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ч л. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "О сновни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Ч л. 2. Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" има за цел да насърчи
социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
Ч л. 3. (1) Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба, е безвъзмездна и се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление,
публичност, пропорционалност и прозрачност.
(2) Кандидатите/ползвателите на финансовата помощ, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, провеждат съответните
процедури при избор на изпълнител за дейностите по проекта.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТ АВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТ А ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Ч л. 4. По подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" се предоставя
финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение;
5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса
на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително
мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя:
1. за дейности, допустими за подпомагане по чл. 4 от Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка
4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Д В, бр. 22 от 2015 г.); по чл. 4 от Наредба № 20 от
2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Д В, бр. 84 от 2015 г.); подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделските стопанства по
Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства"; подмярка 4.2.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма за развитие на малки стопанства"; подмярка 4.4. "Непроизводствени инвестиции"; подмярка 4.4.2. "Непроизводствени инвестиции по Тематичната
подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи"; по чл. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3.
"Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Р азвитие на стопанства и предприятия от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (Д В, бр. 46 от 2016 г.); подмярка 6.1. "Помощ при стартиране за млади земеделски стопани"; подмярка 6.2. "Помощ при стартиране за
неселскостопански дейности в селските райони"; подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"; подмярка 6.4.2. "Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 6 "Р азвитие на стопанства и предприятия"; по чл. 4 от Наредба № 6
от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство
на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр.
27 от 2016 г.), подмярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от мярка 7 "О сновни услуги и обновяване
на селата в селските райони" или по мярка 16 "Сътрудничество";
2. за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с Оперативна програма "Региони в растеж";
3. за дейности в сгради за здравеопазване на територията на цялата страна;
4. за дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които са част
от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, или които са финансирани по операция "Независим живот" от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020";
5. за дейности по чл. 4, за обекти с предоставен от министъра на културата статут на недвижима културна ценност с категория "национално значение" или
"световно значение";
6. за дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура от регионално и национално значение и поконкретно професионални, спортни училища, училища по изкуство и култура и висши училища;
7. за дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура, които са финансирани по О перативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
8. за дейности за създаване на информационни и комуникационни технологии в образователна инфраструктура.
Раздел ІІ
Допустими кандидати
Чл. 6. За подпомагане могат да кандидатстват:
1. общини, посочени в приложение № 1, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8;
2. общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Л ом, Панагюрище и Петрич за дейностите по чл. 4 с изключение на строителните граници на
административния център на общините за дейностите по чл. 4, т. 1, 4 или 6 и на общинската територия за дейностите по чл. 4, т. 5, 7 или 8;
3. общини, посочени в приложение № 2, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8, а в строителните граници на градовете от четвърто ниво съгласно
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 (Н К П Р 2013 – 2025), посочени в приложение № 2, за дейност по чл. 4, т. 5, 6, 7 или 8
само ако са свързани с оборудване, обзавеждане или подобряване на прилежащите пространства съгласно допустимата дейност по чл. 4;
4. (доп. – Д В, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) ВиК оператори или общини, посочени в приложение № 1, за дейности по чл. 4, т. 3 само за
агломерации под 2000 е.ж., посочени в приложение № 3 или за които чрез прединвестиционно проучване е доказано, че са с под 2000 е.ж.;
5. юридически лица с нестопанска цел (Ю Л Н Ц), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с
нестопанска цел, в които един от учредителите и/или членовете е община, за дейности по чл. 4, т. 5 или 7;
6. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, т. 7.
Чл. 7. (1) Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване, когато:
1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си;
2. имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или
задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на
задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
4. чрез измама или по небрежност са предоставили невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране,
критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
5. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните
органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
6. са нарушили правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7. са опитали, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението:
а) да повлияят на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от Р азплащателната агенция (Р А) и/или У правляващия орган на П Р СР 2014 –
2020 г. (У О), свързано с одобрението за получаване или плащане на финансовата помощ;
б) да получат информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от Р А и/или У О , която може да им даде неоснователно предимство,
свързано с одобрението за получаване или плащане на финансовата помощ;
8. е установено, че по тяхна вина не са изпълнили задълженията си по договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното им прекратяване, изплащане
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на обезщетения или други договорни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договорените дейности по договора;
9. са констатирани при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или
Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до
предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други договорни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50
на сто от стойността или обема на договорените дейности по договора;
10. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга са нарушили чл. 118, 128,
245, 301, 302, 303, 304 или 305 от Кодекса на труда;
11. са извършили нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е
извършена нередността;
12. имат изискуеми и ликвидни задължения към РА, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
13. са включени в системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Р егламент (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 Р егламент (ЕО , Евратом) № 1605/2002 на Съвета (О В L,
бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";
14. представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта:
а) са обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
б) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с
ръководител на РА, У О или със служители на ръководна длъжност в РА или У О;
в) е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или У О до една година от прекратяване на правоотношението;
г) е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
подкуп по чл. 301, 302, 302а, 303, 304, 304а, 304б, 304в, 305, 305а, 306 или 307 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или
осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253, 253а, 253б, 254, 254а, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 258, 259, 259а или 260 от Наказателния
кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219, 220, 221а, 223, 224, 225, 225б, 225в, 226, 227, 227б, 227в, 227г, 227д, 227е, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 234а, 234б, 234в, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 242а, 243, 244, 244а, 245, 246, 247, 248, 248а, 249, 250, 251 или 252 от Наказателния кодекс;
престъпление против собствеността по чл. 194, 195, 196, 196а, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212а, 212б, 213, 213а,
214, 214а, 215, 216, 216а или 217 от Наказателния кодекс; престъпления против народното здраве и против околната среда по чл. 352, 352а, 353, 353а, 353б, 353в,
353г, 353д, 353е; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 159а, 159б, 159в или 159г от Наказателния кодекс; престъпление по чл.
172 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) е лице, за което е налично някое от обстоятелствата по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 или 13.
(2) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 1, т. 1, 2 и 11.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се доказва:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 4;
2. при издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане, подаване на заявка за авансово, междинно и окончателно плащане с
удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд за обстоятелствата по ал. 1, т. 1,
удостоверение от органите по приходите, удостоверение от Агенция "Митници" и удостоверение от общината по седалището на кандидата/ползвателя на помощта за
обстоятелства по ал. 1, т. 2, свидетелство за съдимост за обстоятелства по ал. 1, т. 3 и 14, буква "г", удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" за обстоятелствата по ал. 1, т. 10, а за всички други обстоятелства по ал. 1 – с декларация съгласно приложение № 4, която се представя само
в случите, когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства.
(4) Основанията за отстраняване по ал. 1 се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. определени във влязъл в сила акт на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
2. пет години от влизането в сила на присъдата по отношение на обстоятелства по ал. 1, т. 14, буква "г";
3. три години от влизането в сила на акт на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, по
отношение на обстоятелства по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11.
(5) Кандидати/ползватели, за които е налице обстоятелство по ал. 1, имат право да представят доказателства при подаване на декларация съгласно
приложение № 4 или в срока до 10 работни дни от получаване на уведомление от Р А за констатираните обстоятелства по ал. 1, че са предприели действия за
тяхното отстраняване.
(6) Р азплащателната агенция одобрява получаването на финансовата помощ, когато представените доказателства по ал. 5 са достатъчни, за да се
гарантира, че по отношение на кандидатите/ползвателите не е налице някое от обстоятелствата по ал. 1.
(7) Изпълнителният директор на Р А отказва предоставянето на финансовата помощ, когато е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 или представените
доказателства по ал. 5 не са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/ползвателите не попадат в някое от обстоятелствата по ал. 1.
Ч л. 8. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато Р А или друг компетентен орган установи, че кандидатът/ползвателят на помощта е създал
изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на
допустимите за подпомагане дейности по чл. 4.
Раздел ІІI
Финансови условия
Ч л. 9. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по П Р СР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими разходи.
Ч л. 10. (1) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията не генерират нетни приходи.
(2) Р азмерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ
"разходи – ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не
надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти по чл. 4, т. 7.
(3) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ "разходи – ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(4) Р азмерът на финансовата помощ за проекти по чл. 4, т. 3 в случаите, когато кандидат е ВиК оператор, се определя въз основа на индивидуален анализ
"ползи – разходи" за съответния регион. При изготвянето на индивидуалния анализ "ползи – разходи" се използва методологията за изготвяне на анализ "разходи –
ползи", подробно описана в "Р ъководство за Анализ "разходи – ползи" на инвестиционни проекти 2014 – 2020 г. и изискванията за определяне на нетни приходи по
чл. 61, параграф 3, буква "б" от Р егламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския 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 Р егламент (ЕО ) № 1083/2006 на Съвета (О В, L 347/320 от 20 декември
2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1303/2013".
(5) Р азликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ
"разходи – ползи" по ал. 2 или индивидуален анализ "ползи – разходи" за съответния регион по ал. 4, се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може
да бъде само в парична форма.
Ч л. 11. (1) Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 "О сновни услуги и обновяване на селата в селските райони" от П Р СР 2014 – 2020 г. за
целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на 10 000 000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях или изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения не
може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за един кандидат община или ВиК оператор.
(3) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 5 не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000
000 евро за един кандидат община или Ю ЛНЦ.
(4) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000
евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат община за дейностите по чл. 4, т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на 2
000 000 евро общо по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.
(5) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 7 не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат община, читалище или Ю Л Н Ц за дейностите по чл. 4, т. 7 не може да надхвърля
левовата равностойност на 1 000 000 евро общо по мярка 7 "О сновни услуги и обновяване на селата в селските райони" за целия период на прилагане на П Р СР
2014 – 2020 г.
(6) (Изм. – Д В, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 1, 6 и
8 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за един кандидат община.
Ч л. 12. Финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни
фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Р егламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства,
различни от тези на бенефициента за дейностите по чл. 4 за същия обект/и.
Чл. 13. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.
Чл. 14. (1) Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и което се изплаща при условията и по
реда на сключения договор.
(2) Авансово плащане се допуска при ползватели на помощта, които не се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при
следните условия:
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а) неговият размер надвишава 10 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта;
б) авансово плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(3) Авансово плащане се допуска при ползвателите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки не повече от два пъти за
периода на изпълнение на проекта, при следните условия:
а) до 12 на сто от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, като авансовото плащане не трябва да надхвърля 50 на сто
от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за разходите по тази буква, след съгласуване на обществената поръчка от Р А и вписване на избрания
изпълнител в договора за предоставяне на финансова помощ;
б) разликата до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта след съгласуване на обществената поръчка и сключване на
допълнително споразумение с РА по договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на избрания изпълнител;
в) сборът от размера на авансовото плащане по букви "а" и "б" не трябва да надхвърля 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(4) Авансово плащане по ал. 3, буква "б" може да бъде заявено не по-късно от шест месеца след съгласуване на обществената поръчка и сключване на
допълнително споразумение с РА по договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на избрания изпълнител.
(5) Когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от ползвателя на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Р А в размер 100
на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора Р А да
отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото
плащане.
(6) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се изплаща след представяне от ползвателя на:
1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Р А в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет,
одобряващо поемането на дълг, или
2. запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на Р А в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед, или
3. договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора Р А да отговаря за изпълнението на
задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.
(7) Когато ползватели на помощта са читалища, авансово плащане се изплаща след предоставяне на банкова гаранция или договор за поръчителство
съгласно изискванията на ал. 5 или запис на заповед съгласно изискванията на ал. 6, т. 2.
(8) Поръчителят по ал. 5 или ал. 6, т. 3 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 РА;
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 на сто от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети, публикувани в търговския регистър, от последните две приключили
финансови години и последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 100 на сто от стойността на
искания аванс;
8. 20 на сто от размера на приходите му от продажби, отразени във финансовите отчети, публикувани в търговския регистър, за последните две приключени
финансови години да е по-голям или равен на 100 на сто от стойността на искания аванс.
(9) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 8, т. 7 Р А изключва поетите задбалансови условни задължения на поръчителя, като в тях не
се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(10) Когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по П Р СР 2014 – 2020 г., поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 8 и 9 за всеки
договор за поръчителство, като общият размер на обезпечените вземания за авансови плащания по сключените между съответния поръчител и Р А договори за
поръчителство не може да надхвърля 1 500 000 лв.
(11) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по ал. 5 и ал. 6, т. 3.
(12) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 или ал. 6, т. 1 или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 5 или ал. 6, т. 3
или срокът за представяне на плащания при запис на заповед по ал. 6, т. 2 трябва да покрива срока на договора за предоставяне на финансовата помощ, удължен
с шест месеца.
(13) Банковата гаранция по ал. 5 или ал. 6, т. 1 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 5 или ал. 6, т. 3 се прекратява или записът на
заповед по ал. 6, т. 2 се връща на издателя до 10 работни дни от момента, в който Р А установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на
финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
(14) В случай че окончателната стойност на одобрената финансова помощ по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено
авансово плащане, което надхвърля 50 на сто окончателната стойност на одобрената финансова помощ, ползвателят на помощта възстановява разликата между
размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно ал. 1 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнително
споразумение с Р А по договора за предоставяне на финансовата помощ, с което е определена окончателната стойност на помощта. Ползвателят на помощта
възстановява и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане.
(15) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания по договора за предоставяне на финансова помощ
ползвателят представя в срока по ал. 14 в Р А удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз, по
която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания.
(16) В случай че ползвателят на помощта не представи удостоверение от обслужващата банка съгласно изискванията на ал. 15 и не възстанови натрупаните
лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 14, РА предприема необходимите действия за събирането им.
Чл. 15. (1) Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/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 се заявява не по-късно от дванадесет месеца преди изтичане на
крайния срок за извършване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 16. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в приложение № 1.
Чл. 17. Проектите се подпомагат, ако:
1. дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на
общинския съвет;
2. при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие дейностите, включени в проектите, с които ще се кандидатства по тази
наредба, са съгласувани с одобрената стратегия, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна
група и/или местна инициативна рибарска група.
Ч л. 18. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените
територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с
Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
Ч л. 19. (1) (Изм. – Д В, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Подпомагат се проекти за дейностите по чл. 4, т. 1 и 2, ако под терена, в който ще се изпълнят
дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или
реконструират ВиК системи за период от седем години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ.
(2) Подпомагат се проекти за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, ако са
включени в Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване списък на общинските пътища и в последващите му изменения и допълнения.
(3) Подпомагат се проекти за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, ако
инвестиционните проекти включват изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура.
Чл. 20. (1) Подпомагат се проекти за дейности по чл. 4, т. 3, които:
1. се осъществяват на територията на агломерации под 2000 е.ж., посочени в приложение № 3;
2. се осъществяват на територията на общините от селските райони, обслужвани от консолидирани ВиК оператори, посочени в приложение № 5;
3. не противоречат на плановете за управление на речните басейни;
4. са съгласувани от съответния консолидиран ВиК оператор в случай на кандидати общини;
5. се съгласуват от общинския съвет в случай на кандидат ВиК оператор, което се удостоверява с решение на общинския съвет;
6. включват решение на общинския съвет или на ВиК оператора, с което се задължават да спазват законодателството в областта на държавните помощи при
сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.
(2) ВиК оператор се е съгласил да участва във всеки етап на изпълнението на одобрения инвестиционен проект и извършва мониторинг чрез наблюдение и
оценка на изпълнението на проекта по чл. 4, т. 3.
(3) При проекти за дейности по чл. 4, т. 3 инвестиционният проект може да включва и изграждането и/или реконструкцията/рехабилитацията на сградни
водопроводни отклонения в частта, която не е собственост на частни лица.
(4) При проекти за дейности по чл. 4, т. 3 инвестиционният проект може да включва реконструкция и/или рехабилитация върху цялата ширина на
съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи, като разходите за реконструкция и/или рехабилитация върху
цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи, не могат да надхвърлят левовата
равностойност на 1 000 000 евро за един кандидат община.
(5) В случаите, когато проект за дейности по чл. 4, т. 3 е бил одобрен за подпомагане и инвестиционният проект е включвал реконструкция и/или
рехабилитация върху цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи съгласно ал. 4, няма да
са допустими за подпомагане разходите за реконструкция и/или рехабилитация на тротоар/и пътна и/или улична настилка, които са били реконструирани и/или
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рехабилитирани с проекта за дейностите по чл. 4, т. 3, когато се кандидатства за дейности по чл. 4, т. 1 и 2.
(6) (Нова – Д В, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Проекти за дейности по чл. 4, т. 3 са допустими за подпомагане за агломерации с под 2000 е.ж.,
които не са посочени в приложение № 3, ако съответствието с условието е доказано с прединвестиционно проучване.
Чл. 21. (1) Подпомагат се проекти за дейности по чл. 4, т. 5, ако:
1. се кандидатства за социални услуги съгласно чл. 36, ал. 2 или 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Д В, бр. 133 от 1998
г.);
2. дейностите, включени в проектите, са придружени с обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга;
3. инвестиционният проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Р аботен проект" и техническите спецификации на оборудването и/или
обзавеждането, включени в проекта, отговарят на критериите и стандартите за местоположение и материална база, определени с Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, а когато социалните услуги са за деца, отговарят и на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални
услуги за деца (ДВ, бр. 102 от 2003 г.);
4. Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане е издало положително становище за
необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията по т. 3 за социалните услуги, които ще се разкрият.
(2) При проекти за дейности по ал. 1 закупуването на транспортни средства е допустимо, ако проектът включва разходи за строително-монтажни работи и
максималният размер на общите допустими разходи за закупуването на едно транспортно средство не надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро.
Чл. 22. Подпомагат се проекти за дейностите по чл. 4, т. 6, за които са представени:
1. решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на
общинската програма за енергийна ефективност на съответната община;
2. доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Е-Р Д-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).
Чл. 23. (1) Подпомагат се проекти за дейности по чл. 4, т. 7, които включват само един обект, свързан с културния живот.
(2) При проекти за дейности по чл. 4, т. 7 закупуването на мобилни обекти, свързани с културния живот, е допустимо, ако проектът включва разходи за
строително-монтажни работи и максималният размер на общите допустими разходи за закупуването на един мобилен обект, свързан с културния живот, не
надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро.
Ч л. 24. (1) Подпомагат се проекти за дейностите по чл. 4, т. 8 за общинска образователна инфраструктура с местно значение, която включва детски градини,
финансирани чрез бюджета на общините, или основни или средни училища, финансирани чрез бюджета на общините.
(2) Подпомагат се проекти за дейностите по чл. 4, т. 8, за които е представена:
1. заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско
училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган;
2. заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от
министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина.
(3) Подпомагат се проекти за дейности по чл. 4, т. 8, които включват само един обект – детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, или
основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината.
Чл. 25. Не се подпомагат проекти:
1. за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
за неодобряване осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/проекта или за прекратяване на процедурата, включително и
поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни;
2. които се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват
мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон;
3. по които дейностите по чл. 4, включени в проектите, са били физически започнати и/или извършени преди подаване на заявлението за подпомагане,
независимо дали всички свързани плащания не са извършени;
4. които след изпълнение на дейностите по проекта няма да доведат до използване на обекта на инвестицията по предназначение и/или въвеждане на
обекта на инвестицията в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове за неговото
прилагане;
5. които не съдържат анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район от инвестицията съгласно приложение № 6;
6. които не съдържат анализ за устойчивостта на инвестицията съгласно приложение № 6;
7. които не съдържат анализ "разходи – ползи" (финансов анализ) съгласно приложение № 6 с изключение на случаите за проекти, по които размерът на
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти по чл. 4, т. 7;
8. които не съдържат индивидуален анализ "ползи – разходи" за съответния регион за проекти по чл. 4, т. 3 в случаите, когато кандидат е ВиК оператор;
9. които са за изграждане и/или реконструкция/рехабилитация на сградни водопроводни и канализационни отклонения в частта им, когато теренът е
собственост на частни лица;
10. за дейности по чл. 20, ал. 5;
11. които включват само принадлежности за дейности по чл. 4, т. 1 или 2, с изключение на енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела.
Ч л. 26. (1) Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи
за:
1. (изм. – Д В, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 9 години, считано от датата на
подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за
които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
2. (изм. – Д В, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) ползване на имота за срок не по-малко от 9 години, считано от датата на подаване на заявлението
за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или строително-монтажни работи, за
които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
(2) 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 строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Р аботен проект" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на
територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, които са заверени от правоспособно лице – представят се на хартиен
носител и във формат "xls";
4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
5. становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж,
когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
6. подробни количествено-стойностни сметки за строително-монтажни работи – представят се на хартиен носител и във формат "xls".
(3) Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне,
издадено в съответствие със Закона за устройство на територията.
(4) Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, когато обектите са недвижими културни ценности, се прилагат:
1. документите по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 6;
2. графично и фотозаснемане на обекта и/или архитектурен план на сградата/обекта, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква
одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата;
3. становище и заверка с печат от Министерството на културата върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава
двадесет и трета от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
4. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за
устройство на територията, и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата.
Ч л. 27. (1) Инвестиционните проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, се съгласуват с Министерството на културата по реда на Закона за
културното наследство.
(2) Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обектите по ал. 1, в които ще се извършват дейности по реставрация, се
осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Ч л. 28. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията
съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
Раздел V
Допустими разходи
Чл. 29. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима
собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности по чл. 4, които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква "а";
2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг,
съгласно допустимите за подпомагане дейности по чл. 4;
3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на
проекта, 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 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква "а", т. 2 и 3.
(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:
1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи
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по ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2 и 3;
2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите
разходи по ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2 и 3;
3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да
надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква "а";
4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква "а";
5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква "а".
(3) Р азходите по ал. 1, т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по ал. 1, т. 1, буква "а" и са необходими за постигане на целите по
чл. 2.
(4) Разходите по ал. 1, т. 4 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. 4 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за
подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
(6) 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.
(7) Р азплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне на предложените
разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.
(8) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се одобрява
от министъра на земеделието, храните и горите. Списъкът с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, 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.
(9) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане е включен в списъка по ал. 8,
кандидатът представя 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 в левове или евро с посочен данък върху добавената
стойност (Д Д С). Р азплащателната 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.
(10) 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. 8,
кандидатът представя най-малко 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 в левове или евро с посочен Д Д С.
Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно приложение № 7, а когато не е избрал найниската оферта – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи Р А извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от
представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения
избор, основан на икономическите особености и технически решения на строителния метод и/или предоставената услуга.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да
представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. О ферентите 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 регистър не се прилага за физически лица, предоставящи услуги по ал. 1, т. 4.
(12) Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по ал. 8, Р А
извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения 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 Р А одобрява за финансиране разхода до по-ниския му
размер.
(13) За разходите по ал. 1, т. 4, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и
6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от
проведената съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки процедура за възлагане на обществена поръчка.
(14) За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, обосноваността на разхода се преценява чрез съпоставяне с
определени референтни разходи.
(15) За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, когато заявеният за финансиране разход по ал. 1 не е включен в
списъка по ал. 8 към датата на подаване на заявлението за подпомагане, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три
съпоставими независими оферти в оригинал, по които оферентите трябва да отговарят на изискванията на ал. 11.
(16) Кандидатите събират офертите по ал. 15 чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки, като публикуват
на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени
минимални параметри или подробно описание на актива. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5
работни дни.
(17) Минималното съдържание на офертите по ал. 15 е: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и
печат на офертата, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС.
(18) В случаите на ал. 15 кандидатите представят в Р А решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за
мотивите, обусловили избора му.
Чл. 30. Финансова помощ не се предоставя за:
1. закупуване или наем на земя и сгради;
2. закупуване на оборудване, обзавеждане и транспортни средства втора употреба;
3. данък върху добавена стойност (Д Д С) с изключение на невъзстановим Д Д С, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата,
освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. лизинг с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 29, ал. 6;
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт;
6. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
7. обезщетения за отчуждаване на имоти;
8. принос в натура;
9. закупуване на нови транспортни средства и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
10. едногодишни растения;
11. плащания в брой;
12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия
договор в случаите на финансов лизинг;
13. инвестиции, за които Р А или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на
предимство в противоречие с целите на мярката;
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
15. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;
16. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители;
17. натрупани лихви върху изплатени авансови плащания;
18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи.
Чл. 31. (1) (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.).
(2) (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.).
(3) Финансовата помощ за допустимите дейности по чл. 4, т. 7 се предоставя при спазване на изискванията на Р егламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (О В L 352 от
24.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013".
(4) Финансовата помощ за един кандидат/ползвател за дейности по чл. 4, т. 7 заедно с другите получени минимални помощи не може да надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за период от три последователни бюджетни години, включително текущата.
(5) Кандидатите за финансовата помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 3, представят декларация за минимална помощ съгласно приложение №
9.
Глава трета
РЕД ЗА КАНДИДАТ СТ ВАНЕ
Раздел І
Общ и изисквания към документите за кандидатстване
Чл. 32. Документите, приложени към заявлението за подпомагане и към заявките за плащане, както и тези, представени от кандидатите/ползвателите в резултат на
допълнително искане от РА, трябва да бъдат:
1. представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на
документи техните оригинали се представят за преглед от служителите на РА;
2. подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
3. представени на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български
език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс – да бъде легализиран или с апостил; когато
Р епублика България и държавата, от която произхожда документът, са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон – Д В, бр. 47 от 2000 г.) (обн., Д В, бр. 45 от 2001 г.; попр., бр. 17 от 2014 г.), и
между тях има договор за правна помощ, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е представен съгласно режима на двустранния договор.
Чл. 33. (1) За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти.
(2) В случаите на кандидати общини не се прилага изискването на ал. 1.
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(3) При проекти за дейности по чл. 4, т. 8 кандидатите общини могат да подадат две заявления за подпомагане в един период на прием. Едното заявление
за подпомагане може да включва само един обект – детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а другото заявление за подпомагане може да
включва само един обект – основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината.
Чл. 34. (1) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта съдържа начална и крайна дата за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на подмярката
за съответния период на прием. Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни.
(2) В заповедта по ал. 1 могат да бъдат определени и допълнителни ограничения, включително и относно допустимите за финансова помощ разходи и
инвестиции.
(3) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) При вземане на решение за започване на приема на заявления за подпомагане се публикува
съобщение най-малко 30 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието, храните и горите и Р А и на
общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и в областните дирекции "Земеделие".
(4) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) 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 Министерството на земеделието, храните и горите
и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".
(5) (Изм. – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г., бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) При вземане на решение за изменение на заповедта по ал.
1 съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди влизане в сила на изменението на електронните страници на Министерството на земеделието,
храните и горите и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".
(6) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Кандидатите за подпомагане могат да искат разяснения от МЗ Х Г или Р А по условията за
предоставяне на финансова помощ в срок до 20 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане.
(7) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Р азясненията се публикуват на електронната страница на МЗ Х Г или Р А до 10 календарни дни преди
крайната дата за прием на заявления за подпомагане. Разясненията не съдържат становища относно качеството на заявлението за подпомагане.
Раздел ІI
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане
Чл. 35. (1) Кандидатите или упълномощени с изрично 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 приложение № 10 и прилагат документите, указани в същото приложение.
(2) Длъжностни лица от областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършват преглед на документите в присъствието на кандидата или
упълномощеното от него лице.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностните лица връщат документите на кандидата, като писмено посочват установените липси
и/или нередовности и предоставят 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 направил искане за издаване от съответния орган.
Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и/или нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи
най-късно в срок до 10 работни дни от получаване на уведомление от Р А да представи изисканите му документи, като писмено посочва в декларацията 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 предвижда 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 заявленията за подпомагане по електронен път.
Чл. 36. (1) В срок до три месеца от крайната дата за съответния период на прием, определен в заповедта по чл. 34, ал. 1, РА:
1. (изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) извършва предварителна оценка по критериите за подбор, посочени в приложение № 11, в случаите,
при които размерът на заявената финансова помощ на всички подадени заявления надхвърля разполагаемия бюджет, определен в заповедта на министъра на
земеделието, храните и горите за съответния период на прием;
2. извършва проверка за липса на двойно финансиране за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с О перативна програма
"Региони в растеж", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020" и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
3. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
4. 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 упълномощен от него представител;
б) след приключване на посещението на място служителят на Р А представя протокола 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 направените 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 упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, Р А уведомява кандидата, като му
изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения
по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;
5. 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 длъжностни
лица от РА задължително извършват посещението на място по ал. 1, т. 4.
(3) При липса или нередовност на документи, при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на
заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, 2 или 3, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни, Р А 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 документи. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от Р А, 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, но с не повече от два месеца;
2. в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност, но с не повече от два месеца;
3. при обработката на заявлението за подпомагане Р А установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или институции – до датата на
получаването му;
4. е изпратен сигнал до прокуратурата или разследващите органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на
влязъл в сила акт на компетентния орган;
5. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.).
(5) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) В случаите по ал. 4, т. 2, 3 или 4 изпълнителният директор на Р А издава заповед за спиране и
заповед за възобновяване на производството по обработка на заявлението за подпомагане, която се връчва на кандидата.
(6) Заявлението за подпомагане и приложените 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 Р А за случаи на несъответствия и/или нередности в заявлението за подпомагане и приложените към него документи по
реда на ал. 3 или когато кандидатът е уведомен за намерението на Р А 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 Р А писмено уведомява
кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(8) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 7, Р А прекратява образуваното пред нея административно
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 приложените 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 условие, че кандидатът е действал добросъвестно.
(10) Р азплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на
информацията, съдържаща се в документите по ал. 9.
(11) Не се допуска коригиране или поправяне на заявленията за подпомагане и приложените към тях документи извън случаите, посочени в чл. 4 от
Р егламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Р егламент (ЕС) № 1306/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014".
(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 тежестта на критериите за подбор.
Ч л. 37. (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) За осигуряване на прозрачност списък на одобрените и отхвърлените проекти се публикува на
електронните страници на Р А и МЗ Х Г при спазване на Закона за защита на личните данни и на ограниченията за опазване на търговска, производствена или друга
защитена от закона тайна.
Чл. 38. (1) Изпълнителният директор на РА издава заповед за пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 36, ал. 1, т. 2, 3 или
4;
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 критериите за подбор, посочени в приложение № 11;
4. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти и/или непредставяне на изисканите от Р А
документи, необходими за удостоверяване верността на заявените от кандидата данни до изтичане на срока по чл. 36, ал. 3, като Р А отказва изцяло финансирането
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 съответния прием;
6. стойност на допустимите разходи по проекта над определения максимален размер съгласно чл. 11;
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7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 1, както и непредставяне на някой от документите в срока по чл. 36, ал. 3;
8. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.);
9. намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за предоставяне на финансова помощ за одобрената 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 кандидатът 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 Р А изисква от кандидата в 10-дневен срок от получаването на уведомяването да
представи:
1. удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд, за обстоятелствата по чл.
7, ал. 1, т. 1, удостоверение от органите по приходите, удостоверение от Агенция "Митници" и удостоверение от общината по седалището на кандидата/ползвателя
на помощта за обстоятелства по чл. 7, ал. 1, т. 2, свидетелство за съдимост за обстоятелства по чл. 7, ал. 1, т. 3 и т. 14, буква "г", удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10;
2. декларация съгласно приложение № 4, която се представя само в случите, когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства към момента на
кандидатстване.
Ч л. 40. (1) Постъпилите заявления за подпомагане се оценяват съгласно критериите за подбор, посочени в приложение № 11. Съответствието с критериите за
подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи.
(2) Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за
съответния прием бюджет.
(3) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен
разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по
чл. 34, ал. 1 за съответния период на прием.
Чл. 41. (1) Изпълнителният директор на Р А се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане.
Заповедта за частично одобрение (в частта на отхвърлените 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 и да представи попълнена декларация и форма за наблюдение съгласно приложение № 12, а за
дейностите по чл. 4, т. 7 – и декларация съгласно приложение № 9.
(3) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително
изискванията, свързани със спазване на условията, въз основа на които проектът е получил приоритет, основанията за изискуемост на финансовата помощ и краен
срок за започване изпълнението на дейностите и инвестициите по проекта. О бразецът на договор се утвърждава от изпълнителния директор на Р А след съгласуване
с министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на електронните страници на МЗ Х Г и Р А в първия ден след крайната дата за съответния период на
прием, определен в заповедта по чл. 34, ал. 1.
(4) Когато при обработката на заявлението за подпомагане Р А или друг компетентен орган установи съмнения за изкуствено създадени условия, в договора
по ал. 2 се предвижда извършване на допълнителни проверки преди изплащане на финансовата помощ.
(5) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Не се сключва договор за предоставяне на финансова помощ с кандидати за дейности по чл. 4, т. 7,
за които се установи, че не може да им бъде предоставена финансова помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(6) При неявяване на кандидата за подписване 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 отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.
Глава четвърта
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТ А ПОМОЩ. КОНТ РОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТ О НА ПРОЕКТ ИТ Е
Раздел І
Изплащ ане на ф инансовата 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. 14 и 15.
(3) Финансовата помощ не се изплаща на ползватели на помощта, за които Р А или друг компетентен орган установи, 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. 49, ал. 1 ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или
удостоверения за регистрация за извършването на всички дейности и/или функционирането на всички активи, включени в одобрения проект, за които съгласно
действащото законодателство се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация.
(5) Финансовата помощ по проекти за дейности по чл. 4, т. 5 се изплаща при условие, че в срока по чл. 49, ал. 1 ползвателят Ю Л Н Ц представи
удостоверение за регистрация в Р егистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане, а когато се предоставят социални услуги
за деца, се представя и заверен препис от лиценза, издаден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(6) (Нова – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Финансовата помощ по проекти за дейности по чл. 4, т. 5 се изплаща при условие, че ползвателят
на помощта декларира, че услугите, които ще се предоставят, няма да са с икономическо предназначение.
Чл. 43. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор
на Р А и публикуван на електронната страница на Р А, в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 44 от У стройствения правилник на Държавен
фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) по място на извършване на инвестицията и прилага документите съгласно приложение № 13.
(2) Заявка за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Длъжностни лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършват 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 документите на ползвателя на
помощта заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на липсите или нередовностите по ал. 4 ползвателят на помощта има право в срока по чл. 14, ал. 4 отново да подаде заявка за
плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В случай на нередовност на представените документи или когато Р А мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от
ползвателя, Р А изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му е длъжен да предостави изисканите допълнителни
документи или да предложи друг поръчител.
(8) В срок до 25 работни дни от датата на подаване на заявката за авансово плащане Р А изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото
плащане, за което изпълнителният директор на Р А издава заповед и уведомява 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 междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта или упълномощено от него лице с изрично и нотариално заверено
пълномощно подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Р А и публикуван на електронната страница на Р А, в съответната
областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 44 от У стройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" по място на извършване на инвестицията,
като прилага към нея декларация и формата за наблюдение съгласно приложение № 12 и документите, посочени в приложение № 14.
(2) Заявката за окончателно плащане се подава не по-късно от срока по чл. 49, ал. 1.
(3) Заявката за плащане може да бъде подадена и електронно чрез попълване на данни в специално разработен модул на И СА К по указания, разработени
от РА и публикувани на електронната страница на РА.
Ч л. 45. (1) Длъжностни лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършват 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 документите по ал. 1 длъжностните лица връщат документите на ползвателя на помощта или упълномощеното от него лице,
като писмено посочват установените липси и/или нередовности.
(3) Ако заявката за плащане е подадена след срока по чл. 44, ал. 2, длъжностните лица връщат документите на ползвателя на помощта или на
упълномощеното от него лице, като писмено посочват причината за това.
(4) След отстраняване на констатираните 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 приета 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 представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока
по чл. 46, ал. 2, като писмено посочва мотивите и забележките си.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 46. (1) В срок не по-късно от три месеца 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. извършва проверка за липса на двойно финансиране за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с О перативна програма
"Региони в растеж", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020" и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
3. (нова – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) извършва проверка след подаване на заявка за окончателно плащане дали проектите генерират
нетни приходи по време на тяхното изпълнение, с изключение на проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи не надхвърлят
левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 и за проекти – предмет на правилата за държавни помощи;
4. (предишна т. 3 – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с
представените документи и за установяване спазването на критериите за допустимост, както и на ангажименти или други задължения на ползвателя по тази
наредба, договора за предоставяне на финансова помощ и/или ПРСР 2014 – 2020 г., като:
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а) проверката се извършва в присъствието на ползвателя на помощта или на упълномощен негов представител;
б) при приключване на проверката на място служителят на Р А 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 ползвателя 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 помощта или упълномощен негов представител може писмено да
направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;
5. (предишна т. 4 – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или цялата финансова помощ след
извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция, като
изпълнителният директор на РА издава заповед и уведомява писмено ползвателя;
6. (предишна т. 5 – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) изплаща одобрената финансова помощ в съответствие с т. 3, като изпълнителният директор
на РА издава заповед и уведомява писмено ползвателя.
(2) (Изм. – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) В случай на нередовност или липса на документи, при възникване на необходимост от представяне
на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, 2, 3 или 4, както и с цел да се удостовери верността на
заявените данни, Р А 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 документи от ползвателя;
2. по реда на ал. 1 или 2 са събрани данни и/или документи, от които възниква съмнение за нередност – до установяване от Р А 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 заявката за плащане Р А установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции – до
датата на получаването 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 Р егламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото
управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (О В, L 255/18 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС)
№ 907/2014" – с един месец.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 или 3 РА уведомява 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 уведомен от Р А за нередности в документите по ал. 5 или е уведомен за намерението на Р А 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.
(7) При оттегляне на заявката за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 6, ползвателят има право да подаде нова заявка за плащане в срока по чл.
15, ал. 3 или 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 ползвателят е действал добросъвестно.
(9) Р азплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на
информацията, съдържаща се в документите по ал. 8.
(10) Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените към тях документи извън случаите по ал. 8.
Чл. 47. (1) (Изм. и доп. – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) Р азмерът на дължимите на ползвателите плащания се изчислява въз основа на приетите за
допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 46, ал. 1, т. 1, 2 или 4 и при спазване на разпоредбите на чл. 63 от Р егламент 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 Р егламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и
административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, наричан понататък "Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014" и чл. 65, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Р азмерът и начинът на определяне на налаганите от Р А административни санкции в съответствие с
изискванията по чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се определя въз основа на Методика за отказване и намаляване на плащанията, утвърдена от
изпълнителния директор на Р А след съгласуване от министъра на земеделието, храните и горите, и се публикува в срок до три месеца от крайната дата за
съответния период на прием, определен в заповедта по чл. 34, ал. 1 на електронната страница на РА.
Ч л. 48. (1) Р азплащателната агенция може да откаже изплащането, да намали договорената финансова помощ, както и да изиска възстановяване на част или
цялата финансова помощ, когато:
1. (изм. – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) при проверките по чл. 46, ал. 1, т. 1, 2, 3 или 4 установи нередовност на документите, непълнота или
неяснота на заявените от ползвателя данни и посочени факти или установи несъответствието 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, дейностите, изискванията и спазването на критериите за подбор, по отношение на които проектът е бил одобрен, с
изключение на критериите за брой население, което ще се възползва от услугата, и нивото на безработицата;
4. наложи административна санкция по чл. 63, параграф 1 от Р егламент 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 финансова 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 помощта е придобил активи и/или изпълнил дейности – предмет на подпомагането,
с технически параметри или в отклонение от количествено-стойностна сметка, различни от одобрените от Р А – когато констатираните отклонения водят до
недопустимост или необоснованост на заявените за подпомагане дейности или разходи или засягат основната цел на проекта, или променят предназначението на
инвестицията съгласно одобрения проект, или водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор, с изключение на критериите за
брой население, което ще се възползва от услугата, и нивото на безработицата, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ;
7. ползвателят на помощта е представил пред Р А 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 Насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат
внесени във финансирани от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки,
одобрени с Решение С(2013) 9527 от 19 декември 2013 г. на Европейската комисия;
9. при извършване на проверките по букви "iii" и "v" от Р аздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I
към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48, параграф 2 от Р егламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 Р А 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. (изм. – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) ползвателят на помощта или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява
извършването на проверка по чл. 46, ал. 1, т. 4;
11. установи наличие на някоя от хипотезите по чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;
12. изпълнението на проекта не е започнало в срока, определен в договора за предоставяне на финансова помощ;
13. обекти недвижими културни ценности не са въведени в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията;
14. (нова – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) при проверките по чл. 46, ал. 1, т. 3 се установи, че нетните приходи, генерирани при
изпълнението на проекта за периода от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до датата на подаване на заявката за плащане от източници
на приходи, не са отчетени при определянето на потенциалните нетни приходи от този проект.
(2) В случаите по ал. 1, т. 9 или 11 Р А извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта
въз основа на представените към заявлението за подпомагане и изискани допълнително документи. При нередовност или липса на документи, както и при
възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на посочените в заявлението за подпомагане и документите към
него данни, Р А писмено уведомява ползвателя на помощта за необходимостта от представяне на допълнителни 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.
(4) В случаите на пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или
междинни плащания заедно със законната лихва.
(5) (Нова – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) У становените по ал. 1, т. 14 нетни приходи се приспадат от окончателно допустимите общи разходи
за проекта при окончателното плащане, в случай че не са приспаднати от ползвателя на помощта от заявените за плащане разходи. Когато не всички заявени
разходи са допустими за подпомагане, нетните приходи се разпределят пропорционално между общите допустими разходи и недопустимите разходи.
Раздел ІI
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол
Чл. 49. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до:
1. 24 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с Р А за ползватели на помощта, които не се явяват възложители
по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки;
2. 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с Р А за ползватели на помощта, които се явяват възложители по
чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.
(2) Крайният срок по ал. 1 е не по-късно от 15 септември 2023 г.
Ч л. 50. (1) Ползватели на помощта, които са възложители по чл. 5 и 6 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 помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и
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за разходи по чл. 29, ал. 1, т. 4, за които при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от
проведената съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки процедура.
(2) Р азплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния
директор на Р А указания за предварителни проверки и последващ контрол. У казанията се публикуват в срок до три месеца от крайната дата за съответния период
на прием, определен в заповедта по чл. 34, ал. 1, на електронната страница на РА.
(3) У казанията на Р А във връзка с провеждане на обществените поръчки, включително и за стандартизираните изисквания и документи, по реда на чл. 229,
ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки са задължителни за ползвателя на помощта. У казанията се публикуват в срок до три месеца от крайната дата за
съответния период на прием, определен в заповедта по чл. 34, ал. 1, на електронната страница на РА.
(4) Р азплащателната агенция осъществява предварителната проверка по ал. 2 в срок до 20 работни дни от получаването на списъка на планираните
обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на Р А. Предварителната проверка се осъществява въз основа на изискванията,
заложени в указанията по ал. 3, преди стартирането на обществената поръчка.
(5) В срок до 15 работни дни от сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ с Р А ползвателите, които се явяват възложители на
обществени поръчки, предоставят на РА документите съгласно указанията по ал. 3 за извършване на контрола по ал. 4.
(6) Крайният срок за публикуване на обявлението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички
разходи по чл. 29, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3 и 4 в проекта е до четири месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуване на всяко обявление в срок до седем работни дни от датата на публикуването.
(7) Р азплащателната агенция извършва последващ контрол за спазване на процедурите за определяне на изпълнител за всеки проект със сключен договор
за предоставяне на финансова помощ.
(8) Последващият контрол се осъществява преди извършване на плащане от Р А. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки, Р А може да наложи финансови корекции, да откаже изплащането на безвъзмездната помощ, както и да изиска възстановяване
на част или цялата финансова помощ за разходите, направени в резултат на процедурата, проведена незаконосъобразно.
(9) Изпълнителният директор на РА издава заповед, в която определя основанието и размера на наложената финансова корекция.
(10) О снованието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия й размер се определят съгласно националното законодателство и
Насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат внесени във финансирани от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в
случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, одобрени с Решение С(2013) 9527 от 19 декември 2013 г. на Европейската комисия.
(11) Преди издаването на заповедта по ал. 9 Р А трябва да осигури възможност ползвателят на помощта да представи в разумен срок, който не може да бъде
по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства.
(12) Заповедта по ал. 9 се издава в едномесечен срок от предоставянето на възраженията по ал. 11, като в мотивите й се обсъждат представените от
ползвателя доказателства и направените от него възражения.
(13) Заповедта по ал. 9 може да се оспорва пред съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като при съдебното оспорване се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 27, ал. 5, 6 и 7 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
(14) При условията и на основанията по чл. 99 от Административнопроцесуалния кодекс размерът на определената със заповедта по ал. 9 финансова
корекция може да бъде увеличен от изпълнителния директор на Р А и по предложение на сертифициращ или одитен орган. За възобновяването на производството се
прилагат съответно сроковете и редът по глава седма от Административнопроцесуалния кодекс.
(15) След окончателното плащане по проекта неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Ч л. 51. (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Р аботен проект" и по тях
настъпят промени, ползвателят представя за съгласуване в Р А коригирания "Технически проект" или "Р аботен проект" и придружаващи промяната документи в срок
не по-късно от 4 месеца преди подаване на заявка за междинно или окончателно плащане.
(2) Р азплащателна агенция преценява обосноваността на заявените разходи на представените по ал. 1 "Технически проект" или "Р аботен проект" чрез
съпоставяне с референтни разходи и/или сравняване на оферти съгласно чл. 29.
(3) При нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти в представения за съгласуване в Р А коригиран "Технически проект" или "Р аботен проект", както и с цел да се удостовери верността на
заявените данни и/или документи, Р А изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят представя изисканите му данни и/или
документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.
(4) В срок до 1 месец от подаването на искането за съгласуване на промяната по ал. 1, а когато са изискани допълнителни данни и/или документи по ал. 3,
в срок до 14 дни от изтичане на срока за предоставянето им Р А съгласува или отказва да съгласува исканата промяна и уведомява писмено ползвателя за мотивите
за отхвърлянето на искането за промяна.
Ч л. 52. (1) Ползвателят може да подаде искане за изменение и/или допълнение на договора за предоставяне на финансова помощ в Р А, като към искането се
прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение 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, дейностите, изискванията и критериите за подбор, с изключение на критериите за брой население, което ще се
възползва от услугата и, нивото на безработицата, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ, включително и след последващо намаляване на първоначално определената
стойност на одобрената финансова помощ;
4. засяга части от инвестицията, за които е било извършено междинно плащане.
(3) При нередовност или липса на документи, 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, Р А изисква от ползвателя да
представи допълнителни данни и/или документи. 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, в срок до 14 дни от изтичане на
срока за представянето им Р А 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 пълномощно от него лице не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към
договора се погасява.
Ч л. 53. (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 предоставяне на финансова помощ до пет години от датата на
получаване на окончателно плащане, а в случаите на държавна или минимална помощ – в срок до десет години от датата на сключване на договора за
предоставяне на финансова помощ.
(2) (Нова – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) В периода по ал. 1 ползвателят на помощта е длъжен да води аналитична счетоводна отчетност,
въз основа на която да се определи дали проектът генерира нетни приходи през този период.
(3) (Нова – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г., изм., бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Изискването да се води аналитична счетоводна
отчетност, въз основа на която да се определи дали проектът генерира нетни приходи по ал. 2, не се прилага за проекти, по които размерът на допустимите за
финансово подпомагане разходи не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 7 и за проекти – предмет на правилата за държавни
помощи.
(4) (Предишна ал. 2 – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) Ползвателят на помощта съхранява всички документи, свързани с подпомаганите
дейности, за периода по ал. 1.
(5) (Предишна ал. 3 – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) Кореспонденцията между кандидата/ползвателя и Р А се осъществява на посочения от
кандидата/ползвателя адрес, телефонен номер и електронна поща или в специално разработен модул на И СА К и адреса на Р А или съответната областна дирекция
към Държавен фонд "Земеделие".
Чл. 54. В срока по чл. 53, ал. 1 ползвателят на помощта е длъжен да:
1. използва подпомаганите активи по предназначение и изпълнява подпомаганите дейности съгласно одобрения проект;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването 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 подпомаганата дейност и в съответствие с одобрения проект, включително и извън територията на страната;
4. поддържа съответствие с всяко от условията за даване на предимство и приоритет, по отношение на които проектът му е бил одобрен, с изключение на
критериите за брой население, което ще се възползва от услугата, и нивото на безработицата;
5. не преустановява подпомогнатата дейност;
6. спазва и другите свои задължения, уговорени в договора за предоставяне на финансова помощ;
7. спазва законодателството в областта на държавните или минималните помощи.
Ч л. 55. Ползвателите на помощ застраховат активите, предмет на подпомагане, за срока, рисковете и при условията, посочени в договора за предоставяне на
финансова помощ.
Чл. 56. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Контрол за изпълнение изискванията на тази наредба, условията по договора за предоставяне на
финансова помощ, процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата
дейност, може да бъде извършван от представители на Р А, МЗ Х Г, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за
борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) (Нова – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) На ежегоден контрол, че услугите, които се предоставят, нямат икономическо предназначение,
подлежат ползвателите на помощта за дейности по чл. 4, т. 5. В договора за предоставяне на финансова помощ се предвиждат условията и документите за
извършването на контрола.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Когато МЗ Х Г или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на
П Р СР 2014 – 2020 г., ползвателят на помощта предоставя на оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или
наблюдението.
Чл. 56а. (Нов – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) (1) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) В срок до един месец от изтичането на периода
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по чл. 53, ал. 1 ползвателят на помощта е длъжен да представи в Р А документите, посочени в приложение № 15. Изискването не се прилага за проекти, по които
размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 7 и за проекти
– предмет на правилата за държавни помощи.
(2) В срок до 30 работни дни от получаване на документите по ал. 1 РА извършва проверка дали проектът генерира нетни приходи.
(3) В случай на нередовност или липса на документи, при възникване на необходимост от представяне на допълнителни документи, при непълнота и
неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни, Р А писмено уведомява ползвателя на
помощта за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 15. Ползвателят на
помощта представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.
(4) Въз основа на проверката по ал. 2, когато Р А установи, че проектът е генерирал нетни приходи до изтичането на срока по чл. 53, ал. 1, изпълнителният
директор на РА издава административен акт за възстановяване на генерираните нетни приходи през този период.
Ч л. 57. (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 договор ведно със законната лихва.
(2) (Изм. – Д В, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.) Ако ползвателят на помощта не изпълнява задължение по чл. 53, 54, 55 и/или 56а, Р А изисква
връщане на цялата или на част от изплатената финансова помощ при спазване на разпоредбите на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.
(3) Р азплащателната агенция може да поиска връщане на изплатените по договора суми ведно със законната лихва и когато установи, че ползвателят на
помощта е:
1. представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправени 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 изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
3. получил допълнителна публична финансова помощ за активите и/или дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
4. (нова – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) предоставил услуги за дейностите по чл. 4, т. 5, които имат икономическо предназначение.
(4) Когато Р А установи наличие на обстоятелства по чл. 7, ал. 1, 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 Р А установи, че обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 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.
Ч л. 58. (1) При неизпълнение на задълженията по чл. 53, 56 или 62 Р А писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за
това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от получаване на предупреждението да отстрани нередовностите.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани констатираното нарушение по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение от Р А.
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 получената помощ заедно със законната лихва върху нея, считано от
датата на констатиране на нарушението на съответното задължение от страна на РА.
Чл. 59. (1) При виновно неизпълнение на задължението по чл. 54, т. 4 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва.
(2) Законната лихва по ал. 1 се дължи от момента на неизпълнение на задълженията по чл. 54, т. 4.
Чл. 60. (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 Р А за възникването на непреодолима 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 обективна невъзможност на ползвателя да изпълнява поетите договорни и/или нормативни задължения, ползвателят не възстановява получената
по договора за предоставяне финансова помощ.
Глава пета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 61. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на шест месеца Р А публикува на електронната си страница следната информация за
всеки одобрен проект на ползватели на помощта:
1. наименование на ползвателите – юридически лица;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година Р А публикува на електронната си страница следната информация за
предходната финансова година за ползвателите на помощта, на които е извършено плащане по подмярката:
1. наименование на ползвателите – юридически лица;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както съфинансиране от ЕС,
така и национално съфинансиране;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗ Ф Р СР за всеки ползвател на
финансова помощ.
(3) (Изм. – Д В, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Р егламент (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 (ЕИ О ) № 352/78, (ЕО ) № 165/94, (ЕО ) № 2799/98, (ЕО ) № 814/2000, (ЕО ) № 1290/2005 и (ЕО ) № 485/2008 на Съвета (О В, L 344/549 от 20 декември
2013 г.), наричан по-нататък "Р егламент (ЕС) № 1306/2013" и Р егламент (ЕС) 1407/2013 и Закона за държавните помощи, в случаите на минимална помощ, и могат
да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Европейския съюз и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси
на Съюза.
Чл. 62. (1) Ползвателят на помощта се задължава от сключване на договора за предоставяне 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, подпомагана от ЕЗ Ф Р СР – за проекти с размер на публичната финансова помощ
от 10 000 евро до 50 000 евро включително;
2. плакат с размер не по-малък от А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗ Ф Р СР , или 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 публичната 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 ЕЗ Ф Р СР , 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. 53, ал. 1.
(4) Електронната страница, плакатът, табелата или билбордът по ал. 1, 2 или 3 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на
Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Р епублика 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 информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗ Ф Р СР се определят съгласно Приложение №
ІІІ към чл. 13 от Р егламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Р егламент (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.).
ДОПЪЛНИТ ЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 63 от Р егламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗ Ф Р СР ) и за отмяна на Р егламент (ЕО )
№ 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.).
2. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 48 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.
3. "Вертикална планировка" е реконструкция и ремонт на съществуващия терен в зависимост от неговите дадености, за да се осигури правилното
водоотвеждане, терасиране, изграждане на подходи към сгради, стъпала и подпорни зидове, както и огради, ако е необходимо.
4. "Водоснабдителна система" е съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото
качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите съгласно § 1, ал. 1, т. 32 от допълнителните разпоредби
на Закона за водите.
5. "Водоснабдителни съоръжения" са съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество,
съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите.
6. "Генериращ нетни приходи проект" по смисъла на чл. 61 от Р егламент (ЕС) № 1303/2013 е проект, който след приключването си генерира нетни приходи –
парични потоци, заплащани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с операцията, като такси, заплащани директно от потребителите за
използването на инфраструктура, продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или плащанията за услуги минус всички оперативни разходи и разходи
за подмяна на недълготрайно оборудване за съответния период.
7. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в П Р СР 2014 – 2020 г. критерии, предвид постигането на
поставените цели в ПРСР 2014 – 2020 г.
8. "Изкуствено създадени условия" е всяко установено от РА или друг компетентен орган условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
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9. "Инвестиционен проект" е проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, предназначен за строителството на обекта/ите, включени в проекта.
10. "Консолидиран ВиК оператор" е всеки оператор, който извършва дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставя ВиК услуги в територия, в която в съответната асоциация по ВиК членуват всички общини на територията на административната област,
съгласно административно-териториалното делене на страната към началната дата, определена в заповедта за прием на заявления за подпомагане по тази
наредба.
11. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
12. (Изм. – Д В, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г., бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) "Минимална помощ" е помощта по смисъла на § 1, т. 15 от
допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи.
13. "Мобилни обекти" са моторни превозни средства, които не позволяват използването им за други цели освен изключително и само за осъществяване на
дейности за предоставяне на услуги, свързани с културния живот.
14. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината 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.
15. "Непредвидени разходи" са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното
проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни
работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. В случаите на кандидати, които са
възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, новите строително-монтажни работи следва да бъдат възлагани по реда на Закона за обществените
поръчки в случаите, когато не са допуснати изключения.
16. "Непреодолима сила или извънредни обстоятелства" са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
17. "Нередност" е всяко нарушение на правото на ЕС или на българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие 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.
18. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт с поддръжка и експлоатация
на активите.
19. "О бект, свързан с културния живот" е съвкупността от движимото и/или недвижимото имущество на едно читалище, театър, библиотека, музей, галерия
или изложбена зала.
20. "О бект общинска образователна инфраструктура с местно значение" е една детска градина, финансирана чрез бюджета на общините, или едно основно
или едно средно училище, финансирано чрез бюджета на общините.
21. "О бикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до качествени или количествени изменения/подобрения на сградите,
постройките, съоръженията и инсталациите.
22. "О бособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на
завършеност.
23. "О бществени услуги" са услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието предоставяне се извършват
административни услуги в сгради, които се използват от администрацията на общината.
24. "Общински сгради" са имотите съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
25. "Подмярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.
26. "Площи за широко обществено ползване" са паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, площади и площадки за игра.
27. "Площадка за игра" е обществено достъпна открита или закрита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящо за целта
устройство, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите.
28. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
29. "Принос в натура" е предоставяне на земя или друг недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен
доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
30. "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
31. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички приложени към него документи, 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.
32. "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 подобен разход.
33. "Път" е ивицата от земната повърхност съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата.
34. "Пътни принадлежности" са принадлежности съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата.
35. "Пътни съоръжения" са съоръжения съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата.
36. "Р азходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта" са разходи, извършени преди подаване на заявлението за
подпомагане, и такива по време на изпълнение на проекта, в това число разходи за подготовка на заявление за подпомагане, анализ за икономическа и
екологична устойчивост на проекта, анализ за устойчивостта на инвестицията, и подготовка на заявки за плащане, отчитане и управление на проекта.
37. "Реставрация" е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на разрушаването на обекти, стабилизация на състоянието им, както и
улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им.
38. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
39. "Р еферентни разходи" са цени и пределни стойности, ползвани от Р А за сравняване при определяне основателността на разходите за различни
инвестиции.
40. "Съпоставими оферти" са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:
а) еднотипни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване за транспортни средства;
б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване, съставени от различни съоръжения и/или
оборудване;
в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.
41. "Текущ ремонт" е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства,
при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
42. "Терен" е част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство – застрояване, озеленяване и
благоустрояване.
43. "Техническа спецификация" е документ, в който се определят изисквания към характеристики на стоката, услугата или строителството.
44. "Транспортни средства" са моторни превозни средства, които не позволяват използването им за други цели освен изключително и само за
осъществяване на дейности за предоставяне на социални услуги.
45. "Тротоар" е изградена, оградена или очертана с пътна маркировка надлъжна част от пътя или улицата, ограничаваща платното за движение и
предназначена само за движение на пешеходци.
46. "У лица" е част от комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, която обхваща уличната мрежа съгласно Наредба № 2 от 2004 г.
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 89 от 2004 г.).
47. "У лични принадлежности" са принадлежности от комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, която обхваща уличната мрежа и
които включват улична маркировка, енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела, спирки за масовия градски транспорт, пейки, съдове за събиране на
отпадъци, зарядни колонки за електрически превозни средства и камери за видеонаблюдение.
48. "У лични съоръжения" са съоръжения от комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, която обхваща уличната мрежа и които
включват мостове, тунели, надлези, подлези, прелези, подпорни и декоративни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства.
49. "У никален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в Р А след положително становище от извършен
преглед на документите към заявлението за подпомагане или плащане.
50. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за
подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.
ЗАКЛЮЧИТ ЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.)
.....................................................................
§ 16. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и абревиатурата "МЗ Х" се заменят съответно с
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"Министерство на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите" и "МЗХГ".
.....................................................................
Приложение № 1към чл. 6, т. 1
Списък на общ ините от селските райони:

Област

Общ ини

Благоевград Банско, Белиц а, Гоц е Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,
Симитли, Струмяни, Хадж идимово, Якоруда
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол,
Бургас
Средец , Сунгурларе, Царево
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол,
Варна
Провадия, Суворово
Велико
Елена, Златариц а, Лясковец , Павликени, Полски Тръмбеш, Страж иц а, Сухиндол
Търново
Белоградчик, Бойниц а, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Руж инц и,
Видин
Чупрене
Врац а
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово
Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич
Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърдж али Ардино, Дж ебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кю стендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч
Априлц и, Летниц а, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланиц а
Берковиц а, Бойчиновц и, Брусарц и, Вълчедръм, Вършец , Георги Дамяново, Лом,
Монтана
Медковец , Чипровц и, Якимово
Батак, Белово, Брац игово, Велинград, Лесичово, Панагю рищ е, Пещ ера, Ракитово,
Пазардж ик Септември, Стрелча, Сърниц а
Перник
Брезник, Земен, Ковачевц и, Радомир, Трън
Белене, Гулянц и, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнеж а, Левски, Никопол,
Плевен
Пордим, Червен бряг
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Мариц а, Перущ иц а, Първомай,
Пловдив
Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград
Завет, Исперих, Кубрат, Лозниц а, Самуил, Цар Калоян
Русе
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра
Алфатар, Главиниц а, Дулово, Кайнардж а, Ситово, Тутракан
Сливен
Котел, Нова Загора, Твърдиц а
Смолян
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
Антон, Бож урищ е, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин,
СофияЕтрополе, Златиц а, Ихтиман, Копривщ иц а, Костенец , Костинброд, Мирково, Пирдоп,
област
Правец , Самоков, Своге, Сливниц а, Чавдар, Челопеч
Стара
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж , Николаево, Опан, Павел баня, Раднево,
Загора
Чирпан
Търговищ е Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Ивайловград, Лю бимец , Мадж арово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,
Хасково
Стамболово, Тополовград, Харманли
Велики Преслав, Венец , Върбиц а, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,
Шумен
Смядово, Хитрино
Ямбол
Болярово, Елхово, Стралдж а, Тундж а

Приложение № 2към чл. 6, т. 3
Градове от четвърто ниво съгласно Националната концепция за пространствено
развитие за периода 2013 – 2025 г.

1.

№

Област
Благоевград

2.

Бургас

3.
4.
5.

Варна
Видин
Врац а

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Габрово
Добрич
Кърдж али
Ловеч
Монтана
Пазардж ик
Плевен

13.
14.
15.

Силистра
Сливен
Смолян

16.

София-област

17.
18.

Търговищ е
Хасково

19.
20.

Шумен
Ямбол

Общ ина
Сандански
Разлог
Карнобат
Малко Търново
Поморие
Провадия
Белоградчик
Козлодуй
Мездра
Севлиево
Генерал Тошево
Крумовград
Троян
Берковиц а
Пещ ера
Червен бряг
Никопол
Тутракан
Нова Загора
Девин
Златоград
Самоков
Ботевград
Попово
Ивайловград
Свиленград
Нови пазар
Елхово

Град
Сандански
Разлог
Карнобат
Малко Търново
Поморие
Провадия
Белоградчик
Козлодуй
Мездра
Севлиево
Генерал Тошево
Крумовград
Троян
Берковиц а
Пещ ера
Червен бряг
Никопол
Тутракан
Нова Загора
Девин
Златоград
Самоков
Ботевград
Попово
Ивайловград
Свиленград
Нови пазар
Елхово

Приложение № 3към чл. 6, т. 4
Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони:

№ по
ред

Област

1

Име на общ ината от селските
райони

2
БЛАГОЕВГРАД

Име на населеното място

3

1

БАНСКО

2

БЕЛИЦА

3

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

4
с. Гостун
с. Кремен
с. Места
с. Обидим
с. Осеново
с. Ф илипово
с. Бабяк
с. Горно Краищ е
с. Гълъбово
с. Дагоново
с. Златариц а
с. Кузьово
с. Лю тово
с. Орц ево
с. Палатик
с. Черешово
с. Баничан
с. Борово
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17381
39614
47857
53059
54136
76090
02107
77596
15638
20064
14521
40453
44762
53998
59330
80649
02600
05606
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4

ГЪРМЕН

5

КРЕСНА

6

ПЕТРИЧ

7

РАЗЛОГ

8

САНДАНСКИ

с. Буково
с. Господинц и
с. Делчево
с. Добротино
с. Корниц а
с. Лъж ниц а
с. Попови ливади
с. Балдево
с. Гърмен
с. Горно Дряново
с. Долно Дряново
с. Дъбниц а
с. Ковачевиц а
с. Крушево
с. Лещ ен
с. Марчево
с. Огняново
с. Ореше
с. Осиково
с. Скребатно
с. Хвостяне
с. Влахи
с. Горна Брезниц а
с. Долна Градешниц а
с. Ощ ава
с. Сливниц а
с. Стара Кресна
с. Баскалц и
с. Беласиц а
с. Богородиц а
с. Боровичене
с. Вишлене
с. Волно
с. Габрене
с. Гега
с. Генерал Тодоров
с. Горчево
с. Долене
с. Долна Крушиц а
с. Долна Рибниц а
с. Долно Спанчево
с. Драгуш
с. Дрангово
с. Дреновиц а
с. Дреново
с. Зойчене
с. Иваново
с. Кавракирово
с. Камена
с. Капатово
с. Кладенц и
с. Клю ч
с. Коларово
с. Кромидово
с. Кръндж илиц а
с. Кукурахц ево
с. Кулата
с. Кърналово
с. Марикостиново
с. Марино поле
с. Мендово
с. Митино
с. Михнево
с. Ново Кономлади
с. Право бърдо
с. Рибник
с. Рупите
с. Ръж дак
с. Самуилова крепост
с. Самуилово
с. Скрът
с. Старчево
с. Струмешниц а
с. Тонско дабе
с. Тополниц а
с. Чуричени
с. Чучулигово
с. Чурилово
с. Яворниц а
с. Яково
с. Бачево
с. Годлево
с. Горно Драглищ е
с. Добърско
с. Долно Драглищ е
с. Елешниц а
гр. Мелник
с. Белевехчево
с. Бельово
с. Бож дово
с. Виногради
с. Вихрен
с. Враня
с. Вълково
с. Голем Цалим
с. Голешово
с. Горна Сушиц а
с. Горно Спанчево
с. Дамяниц а
с. Дебрене
с. Дж игурово
с. Долени
с. Златолист

07003
17347
20585
21680
38666
44416
87802
02381
18366
16763
22616
24267
37472
40138
43606
47408
53326
53727
54184
66874
77222
11569
16136
22068
54537
67369
39699
02806
03294
66322
05596
11358
12036
14091
14581
58390
17302
21885
22143
22246
22842
23488
23563
23683
23697
31317
32086
35081
35688
36083
37143
37349
37989
39935
40302
40508
40539
40912
47189
47247
47799
48458
48578
52091
58061
62623
49312
63542
65288
65293
66901
69119
69941
72672
72744
81791
81832
81788
87134
87312
02960
15326
16754
21748
22602
27293
47754
03335
03784
04933
11168
11315
12200
12471
15549
15583
16403
16969
20105
20345
20780
21909
31139

с. Зорниц а
с. Калиманц и
с. Катунц и
с. Кашина
с. Ковачево
с. Кръстилц и
с. Кърналово
с. Ладарево
с. Ласкарево
с. Лебниц а
с. Левуново

20910
35362
36693
36734
37486
40378
40926
43030
43150
43181
43243
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9

САТОВЧА

10

СИМИТЛИ

11

СТРУМЯНИ

12

ХАДЖ ИДИМОВО

13

ЯКОРУДА

с. Лешниц
Лехово а
с.
с. Лиляново
с. Лозениц а
с. Лю бовищ е
с. Лю бовка
с. Малки Цалим
с. Ново Делчево
с. Ново Ходж ово
с. Петрово
с. Пипериц а
с. Пирин
с. Плоски
с. Полениц а
с. Рож ен
с. Склаве
с. Спатово
с. Стож а
с. Струма
с. Сугарево
с. Хотово
с. Храсна
с. Хърсово
с. Черешниц а
с. Яново
с. Боголин
с. Ваклиново
с. Годешево
с. Долен
с. Ж иж ево
с. Крибул
с. Осина
с. Плетена
с. Сатовча
с. Слащ ен
с. Туховищ а
с. Ф ъргово
с. Брестово
с. Бреж ани
с. Горно Осеново
с. Градево
с. Докатичево
с. Долно Осеново
с. Ж елезниц а
с. Мечкул
с. Полена
с. Полето
с. Ракитна
с. Сенокос
с. Сухострел
с. Сушиц а
с. Тросково
с. Черниче
с. Велю щ ец
с. Вракуповиц а
с. Гореме
с. Горна Крушиц а
с. Горна Рибниц а
с. Добри лаки
с. Драката
с. Игралищ е
с. Илинденц и

43503
43565
43699
44121
44625
44639
46526
52074
52307
56174
56352
56410
56839
57176
62918
66785
68223
69290
69938
70189
77361
77414
77565
80618
87446
04707
10046
15312
21868
29372
39726
54225
56740
65440
67270
73519
76203
06522
06238
16870
17405
21837
22753
29146
48012
57162
57203
61978
66247
70370
35105
73184
81013
10608
12142
16033
16273
16362
21467
23532
32322
32665

с. Камениц а
с. Клепало
с. Колибите
с. Кърпелево
с. Махалата
с. Никудин
с. Палат
с. Раздол
с. Седелец
с. Струмяни
с. Цапарево
с. Беслен
с. Блатска
с. Гайтаниново
с. Илинден
с. Копривлен
с. Лъки
с. Нова Ловча
с. Ново Лески
с. Парил
с. Петрелик
с. Садово
с. Теплен
с. Тешово
с. Аврамово
с. Бел камен
с. Бунц ево
с. Конарско
с. Смолево
с. Черна Места
с. Юруково

35818
37191
38056
40957
47473
51737
55227
61772
65930
69969
78046
03976
04399
14341
32648
38532
44464
51860
52101
55467
56109
65108
72268
72374
00059
03561
07822
38220
32603
81850
86101

с. Дрянковец
с. Зетьово
с. Карагеоргиево
с. Караново
с. Лясково
с. Малка поляна
с. Мъглен
с. Пещ ерско
с. Пирне
с. Поляново
с. Раклиново
с. Съдиево
с. Тополиц а
с. Черна могила
с. Черноград
с. Чукарка
с. Винарско
с. Вратиц а
с. Ж елязово
с. Константиново
с. Кръстина

23889
30805
36227
36381
44817
46440
49477
56321
56438
57426
62013
70473
72727
80813
81102
81640
11096
12245
29249
52279
40381

БУРГАС
14

АЙТОС

15

КАМЕНО
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16

КАРНОБАТ

17

МАЛКО ТЪРНОВО

18

НЕСЕБЪР

19

ПОМОРИЕ

20

ПРИМОРСКО

21

РУЕН

с. Ливада
с. Полски извор
с. Русокастро
с. Свобода
с. Трояново
с. Тръстиково
с. Черни връх
с. Аспарухово
с. Венец
с. Глумче
с. Деветак
с. Деветинц и
с. Детелина
с. Добриново
с. Драганц и
с. Драгово
с. Екзарх Антимово
с. Ж итосвят
с. Ж елезник
с. Зимен

43623
57337
63478
65783
73211
73388
80916
00775
10625
15182
20417
20448
02765
21508
23176
23306
27169
29492
29129
30853

с. Искра
с. Козаре
с. Крушово
с. Крумово градищ е
с. Кликач
с. Мъдрино
с. Невестино
с. Огнен
с. Раклиц а
с. Сан Стефано
с. Сигмен
с. Смолник
с. Соколово
с. Сърнево
с. Хадж иите
с. Черково
с. Церковски
с. Близнак
с. Бръшлян
с. Бяла вода
с. Визиц а
с. Граматиково
с. Евренозово
с. Заберново
с. Звездец
с. Калово
с. Младеж ко
с. Сливарово
с. Стоилово
гр. Оризаре
с. Баня
с. Гю льовц а
с. Емона
с. Козниц а
с. Паниц ово
с. Приселц и
с. Раковсково
с. Тънково
с. Александрово
с. Бата
с. Белодол
с. Габерово
с. Гориц а
с. Гълъбец
с. Дъбник
с. Каменар
с. Козичино
с. Косовец
с. Лъка
с. Медово
с. Порой
с. Страц ин
с. Веселие
с. Ново Паничарево
с. Писменово
с. Ясна поляна
с. Билка
с. Вишна
с. Вресово
с. Добра поляна
с. Добромир
с. Дропла
с. Дъскотна
с. Дю ля
с. Заимчево
с. Зайчар
с. Звезда
с. Каменяк
с. Каравельово
с. Листец
с. Лю ляково
с. Мреж ичко
с. Планиниц а
с. Подгорец
с. Преображ енц и
с. Припек
с. Просеник
с. Разбойна
с. Речиц а
с. Рож ден
с. Рудина
с. Рупча
с. Ръж иц а
с. Сини рид
с. Скалак
с. Снеж а
с. Снягово
с. Соколец
с. Средна махала
с. Струя
с. Топчийско
с. Трънак
с. Череша
с. Шиварово
с. Ябълчево

32809
37650
40230
40021
37201
49549
51202
53312
62027
65351
66408
72080
67920
70576
77089
80755
78416
04412
06687
07627
11051
17693
27022
30020
30483
35451
48667
67307
69328
53822
02703
18469
27454
37825
55350
58431
62102
73571
00271
02810
27440
14057
16064
18229
24253
35691
37753
38769
44425
47651
57790
69746
10731
52129
56513
87655
04056
11363
12303
21333
21614
23755
24699
24757
30234
30243
30435
35955
36213
43880
44690
49254
56647
15967
51055
46930
58640
61666
62548
62904
63166
63375
63598
80296
66706
67725
67767
67876
68401
69990
72864
73287
80563
83154
87093
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22

СОЗОПОЛ

23

СРЕДЕЦ

24

СУНГУРЛАРЕ

25

ЦАРЕВО

с. Ясеново
с. Атия
с. Вършило
с. Габър
с. Зидарово
с. Индж е войвода
с. Крушевец
с. Присад
с. Равадиново
с. Равна гора
с. Росен
с. Белеврен
с. Белила
с. Бистрец
с. Богданово
с. Варовник
с. Вълчаново
с. Голямо Буково
с. Горно Ябълково
с. Гранитец
с. Граничар
с. Дебелт
с. Долно Ябълково
с. Драка
с. Драчево
с. Дю лево
с. Загорц и
с. Зорниц а
с. Кирово
с. Кубадин
с. Малина
с. Момина ц ърква
с. Орлинц и
с. Проход
с. Пънчево
с. Радойново
с. Росеново
с. Светлина
с. Синьо Камене
с. Сливово
с. Суходол
с. Тракийц и
с. Ф акия
с. Бероново
с. Босилково
с. Ведрово
с. Везенково
с. Велислав
с. Горово
с. Грозден
с. Дъбовиц а
с. Есен
с. Чубра
с. Славянц и
с. Терзийско
с. Черниц а
с. Лозарево
с. Лозиц а
с. Климаш
с. Костен
с. Вълчин
с. Завет
с. Камчия
с. Манолич
с. Подвис
с. Прилеп
с. Пчелин
с. Садово
с. Скала
с. Съединение
с. Бродилово
с. Българи
с. Варвара
с. Велика
с. Изгрев
с. Кондолово
с. Кости
с. Резово
с. Ф азаново

87638
63015
12975
14249
30822
32737
40124
58400
61042
61114
63029
03349
03455
04176
04621
10166
72059
15816
17035
17720
17779
20273
22914
23529
23604
24712
30168
31379
36938
40419
46348
29221
53984
58712
59015
61563
63055
65560
66585
67413
70322
72967
76039
03959
05726
10313
10327
76056
17049
17909
83137
27615
81582
67115
72299
81006
44029
44149
37215
38889
12591
30051
36004
47096
56959
58325
58857
65111
66682
70514
06553
07291
10094
10361
32514
38251
38947
62459
76025

с. Аврен
с. Бенковски
с. Близнац и
с. Болярц и
с. Добри дол
с. Дъбравино
с. Здравец
с. Казашка река
с. Китка
с. Круша
с. Приселц и
с. Равна гора
с. Садово
с. Синдел
с. Тръстиково
с. Царевц и
с. Юнак
с. Ботево
с. Водиц а
с. Въглен
с. Г. Кантардж иево
с. Доброглед
с. Долищ е
с. Засмяно
с. Зорниц а
с. Изворско
с. Кичево
с. Климентово
с. Крумово
с. Куманово
с. Л. Каравелово
с. Новаково
с. Орешак
с. Осеново
с. Припек

00084
03811
04426
05311
21419
24400
30627
35208
37068
40066
58445
61128
65125
66490
73393
70220
86057
05829
11702
12406
14653
21587
21988
30363
31334
32490
37099
37246
39983
40590
44519
51826
53691
54145
58373

ВАРНА
26

АВРЕН

27

АКСАКОВО
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28

БЕЛОСЛАВ

29

БЯЛА

30

ВЕТРИНО

31

ВЪЛЧИ ДОЛ

32

ДЕВНЯ

33

ДОЛНИ ЧИФ ЛИК

34

ДЪЛГОПОЛ

35

ПРОВАДИЯ

36

СУВОРОВО

с. Радево
с. Слънчево
с. Яребична
с. Езерово
с. Разделна
с. Страшимирово
с. Гориц а
с. Господиново
с. Дю лино
с. Попович
с. Самотино
с. Белоградец
с. Ветрино
с. Габърниц а
с. Доброплодно
с. Млада гвардия
с. Момчилово
с. Невша
с. Неофит Рилски
с. Средно село
с. Ягнило
с. Бояна
с. Брестак
с. Войводино
с. Г. Киселово
с. Г. Колево
с. Добротич
с. Есениц а
с. Звънец
с. Изворник
с. Искър
с. Калоян
с. Караманите
с. Кракра
с. Метличина
с. Михалич
с. Оборищ е
с. Радан войвода
с. Стефан Карадж а
с. Страхил
с. Червенц и
с. Щ ипско
с. Кипра
с. Падина
с. Булаир
с. Бърдарево
с. Венелин
с. Голиц а
с. Горен чифлик
с. Детелина
с. Кривини
с. Нова Шипка
с. Ново Оряхово
с. Пчелник
с. Солник
с. Рудник
с. Шкорпиловц и
с. Юнец
с. Аспарухово
с. Арковна
с. Боряна
с. Величково
с. Дебелец
с. Камен дял
с. Комунари
с. Красимир
с. Лопушна
с. Медовец
с. Партизани
с. Поляц ите
с. Сава
с. Сладка вода
с. Рояк
с. Блъсково
с. Бозвелийско
с. Бързиц а
с. Венчан
с. Градинарово
с. Добрина
с. Ж итниц а
с. Златина

61306
67489
87518
27125
61741
69763
16078
17323
24739
57635
65259
03602
10865
14252
21645
48653
49000
51233
51487
68480
87206
05978
06416
11836
14667
14670
21717
27629
30555
32442
32860
35506
36302
39373
47874
48524
53093
61265
69170
69701
80529
84022
36868
55110
07034
07394
10611
15597
16050
20701
39801
51963
52115
58921
68028
63197
83404
86088
00789
00624
05699
10495
20599
35777
38162
39551
44294
47620
55470
57457
65019
67129
63135
04457
05102
07507
10663
17508
21484
29458
31005

с. Китен
с. Комарево
с. Кривня
с. Манастир
с. Неново
с. Овчага
с. Петров дол
с. Равна
с. Славейково
с. Снеж ина
с. Староселец
с. Тутраканц и
с. Храброво
с. Чайка
с. Черковна
с. Черноок
с. Баново
с. Дръндар
с. Изгрев
с. Калиманц и
с. Левски
с. Николаевка
с. Просечен
с. Чернево

37037
38114
39829
46975
51456
53182
56143
61073
66963
67739
69020
73506
77387
80073
80710
81195
02662
23858
32528
35376
43222
51584
58654
80861

с. Аплац и
с. Багалевц и
с. Бадевц и
с. Баевц и
с. Баж дари
с. Балуц и
с. Беброво
с. Бейковц и

00521
02110
02169
02191
02213
02498
03054
03232

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
37

ЕЛЕНА
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с. Берковц и
с. Блъсковц и
с. Богданско
с. Бойковц и
с. Босевц и
с. Брезово
с. Бръчковц и
с. Буйновц и
с. Бялковц и
с. Валето
с. Велковц и
с. Велю вц и
с. Веселина
с. Високовц и
с. Вълчовц и
с. Вълчовц и
с. Вързилковц и
с. Габрака
с. Ганев дол
с. Глоговец
с. Големани
с. Горни край
с. Горни Танчевц и
с. Горска
с. Граматиц и
с. Гърдевц и
с. Давери
с. Дайновц и
с. Дебели рът
с. Добревц и
с. Долни Марян
с. Долни Танчевц и
с. Донковц и
с. Драгановц и
с. Драганосковц и
с. Драгийц и
с. Драгневц и
с. Дрента
с. Дуковц и

03945
04460
04652
05164
05709
06344
06662
06896
07805
10063
10522
10598
10745
11274
12615
12629
12855
14088
14430
15120
15391
16568
16626
17083
17703
18335
20027
20081
20268
21364
22455
22513
22976
23131
23162
23220
23265
23710
24027

с. Дърлевц и
с. Зеленик
с. Иванивановц и
с. Игнатовц и
с. Илаков рът
с. Илию вц и
с. Каменари
с. Кантари
с. Караиванц и
с. Карандили
с. Киревц и
с. Кож лю вц и
с. Козя река
с. Колари
с. Константин
с. Косевц и
с. Костел
с. Котуц и
с. Крилю вц и
с. Крумчевц и
с. Лазарц и
с. Лесиче
с. Майско
с. Марафелц и
с. Мариновц и
с. Марян
с. Махалниц и
с. Мийковц и
с. Миневц и
с. Мирчовц и
с. Мъртвината
с. Недялковц и
с. Нешевц и
с. Николовц и
с. Николчовц и
с. Ничовц и
с. Ню шковц и
с. Палиц и
с. Папратлива
с. Пейковц и
с. Петковц и
с. Попрусевц и
с. Попска
с. Радовц и
с. Райновц и
с. Ралиновц и
с. Раю вц и
с. Ребревц и
с. Руховц и
с. Светославц и
с. Средни колиби
с. Стойчевц и
с. Стояновц и
с. Султани
с. Събковц и
с. Титевц и
с. Тодю вц и
с. Томбето
с. Топузи
с. Трънковц и
с. Тумбевц и
с. Тънки рът
с. Търкашени
с. Угорялковц и
с. Харваловц и
с. Христовц и
с. Хъневц и
с. Цвеклю вц и
с. Чавдарц и
с. Чакали
с. Червенковц и
с. Черни дял
с. Шиливери

24654
30721
32055
32305
32593
32682
35729
36052
36275
36378
36871
37616
37842
37976
38337
38738
38861
39075
39880
40035
43061
43342
46125
47158
47227
47425
47487
48057
48283
48430
49583
51367
51531
51696
51706
51771
52386
55261
55442
55693
56011
57738
57741
61515
61892
62133
62325
62360
63495
65632
68429
69393
69540
70216
70439
72446
72607
72641
72847
73331
73448
73568
73634
75040
77178
77445
77534
78269
80042
80100
80515
80978
83168

с. Шилковц и
с. Шубец и

83171
83452
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38

ЗЛАТАРИЦА

39

ЛЯСКОВЕЦ

40

ПАВЛИКЕНИ

41

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

42

СТРАЖ ИЦА

43

СУХИНДОЛ

с. Яковц и
с. Горна Хадж ийска
с. Горско Ново село
с. Горско Писарево
с. Дедина
с. Дединц и
с. Делова махала
с. Долно Шивачево
с. Дуровц и
с. Дълги припек
с. Калайдж ии
с. Новогорц и
с. Овощ на
с. Равново
с. Разсоха
с. Резач
с. Рекичка
с. Родина
с. Росно
с. Сливовиц а
с. Средно село
с. Чешма
с. Чистово
с. Чуката
с. Дж улю ниц а
с. Добри дял
с. Драгиж ево
с. Козаревец
с. Мерданя
с. Батак
с. Бутово
гр. Бяла черква
с. Вишовград
с. Върбовка
с. Горна Липниц а
с. Димча
с. Долна Липниц а
с. Дъскот
с. Караисен
с. Лесичери
с. Михалц и
с. Мусина
с. Недан
с. Паскалевец
с. Патреш
с. Росиц а
с. Сломер
с. Стамболово
с. Вързулиц а
с. Иванча
с. Каранц и
с. Климентово
с. Куц ина
с. Масларево
с. Обединение
с. Орловец
с. Павел
с. Петко Каравелово
с. Полски Сеновец
с. Раданово
с. Стефан Стамболово
с. Страхилово
с. Асеново
с. Балканц и
с. Благоево
с. Бряговиц а
с. Виноград
с. Владислав
с. Водно
с. Горски Сеновец
с. Ж елезарц и

87326
16417
17213
17227
20506
20514
20571
22890
24126
24548
35273
52057
53165
61217
61830
62431
62476
62877
63118
67395
68494
81339
81428
81668
20835
21453
23217
37664
47826
02823
07123
07716
11380
12783
16290
21138
22160
24685
36289
43356
48550
49429
51295
55508
55573
63080
67475
68708
12869
32175
36405
41246
40782
47439
53014
53905
55018
65471
57340
61279
17467
69732
00730
02470
04282
06731
11140
11466
11750
17155
29091

с. Кавлак
с. Камен
с. Кесарево
с. Лозен
с. Лю бенц и
с. Мирово
с. Николаево
с. Нова Върбовка
с. Ново градищ е
с. Сушиц а
с. Теменуга
с. Царски извор
с. Бяла река
с. Горско Калугерово
с. Горско Косово
с. Коевц и
с. Красно градищ е
гр. Сухиндол

35078
35657
36782
44046
44567
48341
51593
51799
52060
70408
72237
80203
07661
17192
17208
37561
39582
70295

с. Боровиц а
с. Вещ иц а
с. Върба
с. Гранитово
с. Граничак
с. Дъбравка
с. Крачимир
с. Ошане
с. Прауж да
с. Пролазниц а
с. Рабиша
с. Раяновц и
с. Салаш
с. Сливовник
с. Стакевц и
с. Струиндол
с. Чифлик
с. Бойниц а
с. Бориловец
с. Градсковски колиби
с. Каниц
с. Периловец
с. Раброво
с. Шипикова махала
с. Шишенц и

05582
10937
12632
17734
17765
24431
39606
54517
58092
58582
61011
62339
65173
67400
68655
69910
81459
05195
05428
17614
36049
55868
61039
83185
83329

ВИДИН
44

БЕЛОГРАДЧИК

45

БОЙНИЦА
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46

БРЕГОВО

47

ГРАМАДА

48

ДИМОВО

49

КУЛА

50

МАКРЕШ

51

НОВО СЕЛО

52

РУЖ ИНЦИ

53

ЧУПРЕНЕ

с. Балей
с. Връв
с. Гъмзово
с. Делейна
с. Калина
с. Косово
с. Куделин
с. Ракитниц а
с. Тияновц и
с. Бояново
с. Бранковц и
с. Водна
гр. Грамада
с. Медешевц и
с. Милчина лъка
с. Срац имирово
с. Тошевц и
с. Бела
с. Владиченц и
с. Воднянц и
с. Върбовчец
гр. Димово
с. Дълго поле
с. Държ аниц а
с. Извор
с. Карбинц и
с. Кладоруб
с. Костичовц и
с. Лагошевц и
с. Мали Дреновец
с. Медовниц а
с. Орешец
с. Орешец
с. Острокапц и
с. Септемврийц и
с. Скомля
с. Шипот
с. Яньовец
с. Ярловиц а
с. Големаново
с. Извор махала
с. Коста Перчево
с. Полетковц и
с. Старопатиц а
с. Тополовец
с. Цар Петрово
с. Чичил
с. Вълчек
с. Киреево
с. Макреш
с. Подгоре
с. Раковиц а
с. Толовиц а
с. Цар Шишманово
с. Винарово
с. Неговановц и
с. Ново село
с. Ф лорентин
с. Ясен
с. Бело поле
с. Гю ргич
с. Динково
с. Драж инц и
с. Дреновец
с. Плешивец
с. Роглец
с. Руж инц и
с. Тополовец
с. Черно поле
с. Върбово
с. Горни Лом
с. Долни Лом
с. Протопопинц и
с. Репляна
с. Средогрив
с. Търговищ е
с. Чупрене

02395
12317
18304
20568
35384
38772
40441
63700
72518
05997
06121
11720
17645
47583
48266
68268
72919
03263
11497
11778
12824
21097
24579
24640
32370
36440
37188
38995
43027
46320
47648
53758
14489
54434
66278
66843
83239
87477
87549
15415
32439
38858
57193
69002
72775
78224
81503
12557
36885
46245
56980
62044
72638
83363
11079
51264
52180
76145
87583
03678
18486
21193
23515
23672
56753
62791
63255
73924
81247
12797
16571
22424
58671
62493
68518
73612
81757

с. Добролево
с. Малорад
с. Нивянин
с. Сираково
с. Алтимир
с. Буковец
с. Бърдарски геран
с. Бъркачево
с. Враняк
с. Габаре
с. Галиче
с. Драшан
с. Комарево
с. Попиц а
с. Соколаре
с. Тлачене
с. Търнак
с. Крива бара
с. Хърлец
с. Баурене
с. Ботуня
с. Галатин
с. Главац и
с. Големо Бабино
с. Градешниц а
с. Добруша
с. Краводер
с. Лесура
с. Осен
с. Пудрия
с. Ракево
с. Уровене
с. Ф урен
с. Боденец
с. Брусен
с. Върбешниц а
с. Горна Бешовиц а

21600
46810
51559
66617
00401
06968
07418
07538
12214
14012
14406
23618
38128
57594
67845
72521
73660
39730
77548
02912
05894
14390
15014
15494
17453
21734
39236
43462
54064
58788
61933
75143
76193
04827
06598
12704
16122

ВРАЦА
54

БОРОВАН

55

БЯЛА СЛАТИНА

56

КОЗЛОДУЙ

57

КРИВОДОЛ

58

МЕЗДРА
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59

МИЗИЯ

60

ОРЯХОВО

61

РОМАН

62

ХАЙРЕДИН

с. Горна Кремена
с. Долна Кремена
с. Дърманц и
с. Елисейна
с. Зверино
с. Злидол
с. Игнатиц а
с. Кален
с. Крапец
с. Крета
с. Лик
с. Лю тиброд
с. Лю тидол
с. Моравиц а
с. Оселна
с. Ослен Криводол
с. Очиндол
с. Ребърково
с. Руска Бела
с. Старо село
с. Типчениц а
с. Цакониц а
с. Царевец
с. Войводово
с. Крушовиц а
с. Липниц а
с. Сараево
с. Софрониево
с. Галово
с. Горни Вадин
с. Долни Вадин
с. Лесковец
с. Остров
с. Долна Бешовиц а
с. Камено поле
с. Караш
с. Кунино
с. Курново
с. Марково равнищ е
с. Радовене
с. Синьо бърдо
с. Средни рът
с. Стояновц и
с. Струпец
с. Хубавене
с. Ботево
с. Бързина
с. Манастирищ е
с. Михайлово
с. Рогозен
с. Хайредин

16256
22126
24668
27317
30510
31190
32281
35314
39483
39709
43654
44745
44759
49031
54047
54256
54506
62390
63450
69050
72432
78015
78135
11853
40200
43774
65396
68148
14427
16451
22321
43400
54386
22023
35910
36436
40645
40693
47322
61488
66576
68432
69554
69972
77493
05846
07497
47010
48492
62815
77102

с. Балалея
с. Балванц ите
с. Банари
с. Билкини
с. Бучуковц и
с. Ганчовец
с. Геня

02333
02378
02556
04068
07185
14458
14762

с. Геша
с. Глушка
с. Гоздейка
с. Големи Българени
с. Горни Върпищ а
с. Горни Драгойча
с. Гостилиц а
с. Гърня
с. Денчевц и
с. Дж уровц и
с. Длъгня
с. Добрените
с. Долни Върпищ а
с. Долни Драгойча
с. Доча
с. Дурча
с. Еленц ите
с. Зая
с. Игнатовц и
с. Искра
с. Каломен
с. Караиванц а
с. Катрандж ии
с. Керека
с. Косарка
с. Косилка
с. Крънча
с. Кукля
с. Куманите
с. Къртипъня
с. Малки Българени
с. Маноя
с. Муц я
с. Нейчовц и
с. Пейна
с. Петковц и
с. Плачка
с. Пърша
с. Раданчето
с. Радовц и
с. Ритя
с. Руня
с. Русиновц и
с. Саласука
с. Скалско
с. Славейково
с. Соколово
с. Станча
с. Сухолоевц и
с. Сяровц и
с. Туркинча
с. Царева ливада
с. Чуково
с. Шушня
с. Янтра
с. Агатово

14859
15223
15357
15463
16479
16523
17350
18397
20660
20907
21261
21395
22352
22397
23042
24133
27276
30418
32319
32812
35465
36261
36628
36751
38710
38741
40316
40470
40587
40960
46485
47127
49463
51439
55703
56023
56705
59152
61296
61529
62726
63330
63447
65162
66768
66977
67934
68816
70367
70696
73465
12677
81726
83555
87463
00103

ГАБРОВО
63

64

ДРЯНОВО

СЕВЛИЕВО
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65

ТРЯВНА

с. Батошево
с. Бериево
с. Боазът
с. Богатово
с. Буря
с. Валевц и
с. Войнишка
с. Горна Росиц а
с. Градищ е
с. Градниц а
с. Дамяново
с. Дебелц ово
с. Дисманиц а
с. Добромирка
с. Душево
с. Душевски колиби
с. Енев рът

02885
03914
04474
04555
07082
13069
11960
16376
17542
17587
20119
20287
21227
21628
24178
24181
27485

с. Идилево
с. Карамичевц и
с. Кастел
с. Корията
с. Кормянско
с. Крамолин
с. Крушево
с. Кръвеник
с. Купен
с. Ловнидол
с. Малки Вършец
с. Мариновц и
с. Младен
с. Млечево
с. Петко Славейков
с. Попска
с. Ряховц ите
с. Селищ е
с. Сенник
с. Стоките
с. Столът
с. Табашка
с. Тумбалово
с. Търхово
с. Угорелец
с. Хирево
с. Шопите
с. Шумата
с. Азманите
с. Армянковц и
с. Бангейц и
с. Бахрец и
с. Белиц а
с. Биж овц и
с. Бреж ниц ите
с. Бърдарите
с. Бърдени
с. Веленц и
с. Велково
с. Велчовц и
с. Владовц и
с. Власатили
с. Войниц ите
с. Вълковц и
с. Гайдари
с. Генчовц и
с. Глутниц ите
с. Големи Станчовц и
с. Горни Дамяновц и
с. Горни Маренц и
с. Горни Радковц и
с. Горни Цоневц и
с. Горяни
с. Даевц и
с. Димиевц и
с. Добревц и
с. Долни Маренц и
с. Долни Радковц и
с. Долни Томчевц и
с. Донкино
с. Дончовц и
с. Драгневц и
с. Драндарите
с. Дървари
с. Дъскарите
с. Енчовц и
с. Зеленика
с. Иван Димов
с. Иринец и
с. Йововц и
с. Кашенц и
с. Керените
с. Киселковц и

32336
36347
36600
38621
38652
39431
40141
40275
40659
43966
46509
47233
48670
48742
56037
57755
63673
70799
66216
69417
69451
72031
73434
73763
75037
77253
83435
83497
00117
00641
02563
02943
03513
04025
06241
07404
07421
10344
10519
10570
11507
11541
11956
12485
14310
56304
15196
15480
16506
16585
16609
16643
17316
20078
21035
21378
22441
22486
22527
22962
22993
23279
23594
24606
24671
27526
30733
32041
32785
34062
36720
36765
36988

с. Кисийц ите
с. Коевц и
с. Конарско
с. Койчовц и
с. Колю Ганев
с. Креслю вц и
с. Кръстеняц ите
с. Кръстец
с. Малки Станчовц и
с. Малчовц и
с. Маневц и
с. Маруц ековц и
с. Матешовц и
с. Милевц и
с. Миховц и
с. Могилите
с. Мръзец и
с. Недялковц и
с. Неновц и
с. Никачковц и
с. Николаево
с. Нож ерите
с. Носеите
с. Околиите

36991
37575
38234
37890
38090
39685
40350
40364
46512
46869
47072
47384
47456
48177
48581
48800
49271
51370
51469
51562
51603
52355
52369
53477
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с. Ошаните
с. Павлевц и
с. Планинц и
гр. Плачковц и
с. Побък
с. Попгергевц и
с. Попрайковц и
с. Престой
с. Пърж играх
с. Радевц и
с. Радино
с. Радоевц и
с. Раевц и
с. Райнушковц и
с. Ралевц и
с. Рачовц и
с. Рашовите
с. Руевц и
с. Свирц и
с. Сечен камък
с. Скорц ите
с. Сливово
с. Стайновц и
с. Станчов хан
с. Страж ата
с. Стръмц и
с. Тодорец ите
с. Томчевц и
с. Урвата
с. Ф ъревц и
с. Ф ъртуни
с. Христовц и
с. Чакалите
с. Черновръх
с. Ябълковц и
с. Явор

54523
55049
56678
56719
56900
57546
57707
58284
59104
61323
61409
61546
61649
61916
62120
62267
62308
63210
65735
66344
66857
67427
68624
68823
69609
70007
72535
72669
75139
76220
76234
77459
80114
81058
87081
87117

с. Безводиц а
с. Бобовец
с. Брястово
с. Гурково
с. Дропла
с. Дъбрава
с. Змеево
с. Карвуна
с. Кремена
с. Ляхово
с. Преспа
с. Рогачево

03174
04515
06793
18160
23769
24387
31245
36453
39623
44882
58270
62788

с. Сенокос
с. Соколово
с. Страж иц а
с. Тригорц и
с. Храброво
с. Царичино
с. Църква
с. Ал. Стамболийски
с. Балканц и
с. Беж аново
с. Василево
с. Великово
с. Вичово
с. Гориц а
с. Градини
с. Дъбовик
с. Ж итен
с. Зограф
с. Изворово
с. Йовково
с. Калина
с. Кардам
с. Конаре
с. Краищ е
с. Красен
с. Къпиново
с. Лозниц а
с. Лю ляково
с. Малина
с. Ограж ден
с. Петлешково
с. Писарово
с. Пленимир
с. Преселенц и
с. Присад
с. Пчеларово
с. Равнец
с. Рогозина
с. Росен
с. Росиц а
с. Сираково
с. Сноп
с. Снягово
с. Спасово
с. Средина
с. Сърнино
с. Узово
с. Чернооково
с. Алц ек
с. Батово
с. Бдинц и
с. Бенковски
с. Богдан
с. Бож урово
с. Бранищ е
с. Ведрина
с. Владимирово
с. Воднянц и
с. Вратарите
с. Врачанц и
с. Генерал Колево
с. Гешаново
с. Дебрене
с. Добрево
с. Долина
с. Дончево

66250
67951
69643
73095
77390
48982
78639
00360
02484
03157
10183
10422
11329
18575
17511
24339
29444
31303
32467
34045
35393
36467
38217
39284
39534
40885
44179
44714
46351
53391
56040
56509
56736
58181
58414
58832
61159
62829
63046
63094
66620
67756
67773
68196
68326
70634
75068
81219
00429
02871
03040
03860
04580
05061
06104
10307
11421
11781
12231
12262
14684
14862
20359
21350
21957
22988

ДОБРИЧ
66

БАЛЧИК

67

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

68

ДОБРИЧ-СЕЛСКА
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69

КАВАРНА

70

КРУШАРИ

71

ТЕРВЕЛ

72

ШАБЛА

с. Драганово
с. Дряновец
с. Енево
с. Ж итниц а
с. Златия
с. Камен
с. Карапелит
с. Козлодуйц и
с. Котленц и
с. Крагулево
с. Ловчанц и
с. Ломниц а
с. Лясково
с. Малка Смолниц а
с. Медово
с. Методиево
с. Миладиновц и
с. Ново Ботево
с. Овчарово
с. Одринц и
с. Одърц и
с. Опанец
с. Орлова могила
с. Паскалево
с. Плачидол
с. Победа
с. Подслон
с. Полковник Иваново
с. Полковник Минково
с. Полковник Свещ арово
с. Попгригорово
с. Прилеп
с. Приморц и
с. Пчелино
с. Пчелник
с. Росеново
с. Самуилово
с. Свобода
с. Славеево
с. Сливенц и
с. Смолниц а
с. Соколник
с. Стефан Карадж а
с. Стефаново
с. Стож ер
с. Тянево
с. Ф елдфебел Денково
с. Хитово
с. Царевец
с. Черна
с. Белгун
с. Било
с. Бож урец
с. Българево
с. Видно
с. Вранино
с. Иречек
с. Камен бряг
с. Крупен
с. Могилищ е
с. Нейково
с. Поручик Чунчево
с. Раковски
с. Свети Никола
с. Селц е
с. Септемврийц и
с. Топола
с. Травник
с. Хадж и Димитър
с. Челопечене
с. Абрит
с. Александрия
с. Бистрец
с. Габер
с. Добрин
с. Ефрейтор Бакалово
с. Загорц и
с. Земенц и
с. Зимниц а
с. Капитан Димитрово
с. Коритен
с. Крушари
с. Лозенец
с. Огняново
с. Полковник Дяково
с. Поручик Кърдж иево
с. Северняк
с. Северц и
с. Телериг
с. Ангеларий
с. Балик
с. Безмер
с. Бож ан
с. Бонево
с. Брестниц а
с. Войниково
с. Главанц и
с. Градниц а
с. Гуслар
с. Ж егларц и
с. Зърнево
с. Каблешково
с. Кладенц и
с. Коларц и
с. Кочмар
с. Мали извор
с. Нова Камена
с. Оногур
с. Орляк
с. Полковник Савово
с. Попгруево
с. Професор Златарски
с. Сърнец
с. Честименско
с. Бож аново
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23128
23933
27468
29489
31067
35674
36419
37808
39061
39242
43997
44272
43431
46454
47679
47901
48088
52038
53210
53432
53450
53597
53881
55511
56695
21083
57087
68103
59402
57279
57550
58339
58360
58880
58935
63063
00374
65824
66946
70812
67622
67917
69198
69242
69300
73818
76064
77284
78152
80769
03318
04090
05009
07257
11003
12173
32768
35746
40049
48828
51408
57861
62092
65543
66113
66281
72693
72936
77044
80340
00031
00268
04193
14043
21470
27656
30185
30781
30884
36138
38618
40097
44104
53357
57234
57858
65906
65913
72196
00432
02405
03215
04916
05342
06464
11911
14982
17590
18191
29035
31396
35050
37157
38025
39127
46334
51812
53549
53953
57265
57563
58685
70617
81270
04927
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с. Ваклино
с. Горичане
с. Горун
с. Граничар
с. Дуранкулак
с. Езерец
с. Захари Стояново
с. Крапец
с. Пролез
с. Смин
с. Стаевц и
с. Твърдиц а
с. Тю леново
с. Черноморц и

10032
16095
17275
17782
24102
27108
30394
39493
58596
67550
68610
72179
73780
81181

с. Ахрянско
с. Аврамово
с. Башево
с. Бистроглед
с. Богатино
с. Боровиц а
с. Брезен
с. Бял извор
с. Главник
с. Голобрад
с. Горно Прахово
с. Гърбищ е
с. Дедино
с. Дойранц и
с. Долно Прахово
с. Дядовц и
с. Еньовче
с. Ж ълтуша
с. Искра
с. Китниц а
с. Кроячево
с. Латинка

00864
00062
02991
04248
07925
80176
77116
07747
18544
15607
16910
18321
24880
21806
22784
24788
27543
29605
32946
37085
39952
43164

с. Левц и
с. Ленищ е
с. Лю бино
с. Мак
с. Млечино
с. Мусево
с. Падина
с. Паспал
с. Песнопой
с. Правдолю б
с. Рибарц и
с. Родопско
с. Русалско
с. Светулка
с. Седларц и
с. Синчец
с. Сполука
с. Срънско
с. Стар читак
с. Стояново
с. Сухово
с. Теменуга
с. Търна
с. Търносливка
с. Хромиц а
с. Червена скала
с. Чернигово
с. Чубрика
с. Ябълковец
с. Албанц и
с. Бреж ана
с. Воденичарско
с. Великденче
с. Вълкович
с. Генерал Гешево
с. Добринц и
с. Душинково
с. Ж елъдово
с. Ж ълти рид
с. Ж ълтика
с. Илийско
с. Казац ите
с. Каменяне
с. Козиц а
с. Контил
с. Купц ите
с. Лебед
с. Мишевско
с. Мреж ичко
с. Овчево
с. Папрат
с. Плазищ е
с. Подвърх
с. Полянец
с. Поточе
с. Припек
с. Ридино
с. Рогозари
с. Рогозче
с. Рож денско
с. Рът
с. Сипец
с. Скалина
с. Слънчоглед
с. Софийц и
с. Телчарка
с. Търновц и
с. Тю тю нче
с. Устрен
с. Цвятово
с. Църквиц а
с. Чакалц и
с. Черешка

44896
43270
44584
46156
48756
49401
55124
55525
55912
58013
54260
62894
63402
65646
70771
66562
68240
68597
69122
69518
70319
47809
73897
73732
77487
81921
80964
81596
87059
00206
07939
11689
10389
12468
14647
21525
24195
29180
29564
29619
32634
35184
35972
37736
38371
40676
43178
48622
49268
53271
55436
56589
56976
57412
57947
58387
62654
62801
62846
63714
63611
70809
66723
67502
68120
72211
73715
73804
75201
78313
78642
80128
81935

с. Щ ерна
с. Ямино
с. Априлц и
с. Брегово

84019
87388
00905
07942

КЪРДЖ АЛИ
73

АРДИНО

74

ДЖ ЕБЕЛ

75

КИРКОВО
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76

КРУМОВГРАД

с. Вълчанка
с. Върбен
с. Върли дол
с. Горно Кирково
с. Горно Къпиново
с. Горски извор
с. Гривяк
с. Долно Къпиново
с. Дедец
с. Делвино
с. Дж ерово
с. Добромирц и
с. Домищ е
с. Дрангово
с. Друж инц и
с. Дрянова глава
с. Дю лиц а
с. Еровете
с. Завоя
с. Загорски
с. Здравчец
с. Каялоба
с. Кирково
с. Китна
с. Козлево
с. Костурино
с. Кран
с. Кремен
с. Крилатиц а
с. Кукуряк
с. Кърчовско
с. Лозенградц и
с. Малкоч
с. Медевц и
с. Метличина
с. Метличка
с. Могиляне
с. Мъглене
с. Нане
с. Орлиц а
с. Островец
с. Пловка
с. Подкова
с. Пресека
с. Първенц и
с. Първиц а
с. Растник
с. Самодива
с. Самокитка
с. Светлен
с. Секирка
с. Средско
с. Старейшино
с. Старово
с. Стоманц и
с. Стриж ба
с. Тихомир
с. Ф отиново
с. Хадж ийско
с. Чавка
с. Чакаларово
с. Чичево
с. Чорбадж ийско
с. Царино
с. Шопц и
с. Шумнатиц а
с. Шипок
с. Яковиц а
с. Янино

13055
00120
12886
18558
16821
17138
17871
22678
20496
20554
20777
21631
22928
23577
23803
23892
24743
27591
30106
30140
30675
36748
36926
37071
37767
39013
39445
41174
39877
40511
40988
44080
46680
47531
47888
47891
48845
49480
51086
53878
54393
56808
57039
58178
59054
59063
62236
65214
65228
35016
66024
68577
68895
68953
69482
69866
72463
76159
77092
80065
80090
81493
81565
78183
83449
83538
83226
87309
87415

с. Аврен
с. Барац и
с. Багрилц и
с. Благун
с. Бойник
с. Бук
с. Бряговец
с. Вранско
с. Голяма Чинка
с. Голямо Каменяне
с. Горни Юруц и
с. Горна кула
с. Голям Девесил
с. Гулийка
с. Долна кула
с. Дъж довник
с. Кандилка
с. Кож ухарц и
с. Красино
с. Къклиц а
с. Лещ арка
с. Лимец
с. Луличка
с. Малко Каменяне
с. Гривка
с. Гулия
с. Девесилово
с. Дж анка
с. Полковник Ж елязово
с. Сливарка
с. Страндж ево
с. Страж ец
с. Токачка
с. Малък Девесил
с. Девесилиц а
с. Ковил
с. Доборско
с. Долни Юруц и
с. Егрек
с. Едрино
с. Звънарка
с. Зиморниц а
с. Златолист
с. Калайдж иево
с. Каменка
с. Качулка

00093
02751
02141
04306
05181
06906
06728
12190
15713
15878
16660
16287
15727
18071
22157
24459
36021
37622
39565
40823
43596
43726
44344
46601
17868
18085
20403
20732
57248
67297
69688
81743
72610
46872
20393
37558
21302
22544
27036
27680
30538
30911
31142
35269
35849
36717
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77

МОМЧИЛГРАД

78

ЧЕРНООЧЕНЕ

с. Котлари
с. Малка Чинка
с. Метлика
с. Морянц и
с. Овчари
с. Орешари
с. Орех
с. Падало
с. Пашинц и
с. Пелин
с. Перуника
с. Подрумче
с. Поточарка
с. Поточниц а
с. Раличево
с. Рибино
с. Рогач
с. Ручей
с. Самовила
с. Сбор
с. Синигер
с. Скалак
с. Сладкодум
с. Студен кладенец
с. Стари Чал
с. Сърнак
с. Тинтява
с. Тополка
с. Хисар
с. Храстово
с. Чал
с. Черничево
с. Чернооки
с. Ауста
с. Багрянка
с. Балабаново
с. Биволяне
с. Врело
с. Върхари
с. Горско Дю лево
с. Груево
с. Гургулиц а
с. Девинц и
с. Друмче
с. Загорско
с. Звездел
с. Каменец
с. Кос
с. Кременец
с. Летовник
с. Манчево
с. Момина сълза
с. Нановиц а
с. Обичник
с. Пиявец
с. Плешинц и
с. Постник
с. Прогрес
с. Равен
с. Садовиц а
с. Свобода
с. Соколино
с. Сенц е
с. Сярц и
с. Татул
с. Седлари
с. Чобанка
с. Чомаково
с. Чуково
с. Птичар
с. Неофит Бозвелиево
с. Дж елепско
с. Карамфил
с. Конче
с. Лале
с. Пазарц и
с. Ралиц а
с. Седефче
с. Синделц и
с. Чайка
с. Юнац и
с. Водач
с. Ж итниц а
с. Дядовско
с. Бели вир
с. Габрово
с. Бакалите
с. Бож урц и
с. Бостанц и
с. Безводно
с. Беснурка
с. Боровско
с. Босилиц а
с. Бърза река
с. Вож дово
с. Възел
с. Верско
с. Войново
с. Даскалово
с. Драганово
с. Душка
с. Каняк
с. Ж елезник
с. Ж енда
с. Йончово
с. Каблешково
с. Комунига
с. Копитник
с. Куц ово
с. Лясково
с. Минзухар
с. Мурга
с. Новоселищ е
с. Небеска
с. Нови пазар
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39058
46471
47860
49103
53206
53713
54821
55097
55614
55751
55899
57062
57933
57950
62178
62617
62774
63505
65190
65454
66545
66716
67132
70104
68936
70559
72429
72730
77267
77428
80145
81027
81205
00828
02155
02292
04008
12293
86030
17186
17988
18126
24966
23830
30154
30452
03258
38697
80131
43493
47144
48917
51097
53076
56575
56767
57892
59361
61063
65098
65797
67882
70785
70706
72134
65961
81517
81548
81734
58757
51473
20755
36350
38409
43102
55169
62147
65944
66500
80087
86060
11613
29461
24774
03410
14221
02261
05089
05791
03188
03986
05640
05712
07472
11805
12423
10700
11987
20167
23114
24219
36066
29132
29252
34117
35047
38176
38491
40796
44820
48307
49326
52153
51192
51994
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с. Ночево
с. Паничково
с. Патиц а
с. Петелово
с. Пряпорец
с. Пчеларово
с. Русалина
с. Свободиново
с. Среднево
с. Страж ниц а
с. Соколите
с. Средска
с. Черна нива
с. Черноочене
с. Ябълчени
с. Яворово

52372
55395
55568
55960
58731
58829
63392
65841
68415
69657
67893
68566
80830
81236
87103
87165

с. Бабино
с. Бабинска река
с. Блато
с. Голема Ф уча
с. Големо село
с. Голям Върбовник
с. Горна Козниц а
с. Долистово
с. Коркина
с. Локвата
с. Мала Ф уча
с. Мали Върбовник
с. Мало село
с. Мламолово
с. Новоселяне
с. Паничарево
с. Шатрово
с. Бадино
с. Блаж иево
гр. Бобошево
с. Висока могила
с. Вуково
с. Доброво
с. Каменик
с. Скрино
с. Слатино
с. Сопово
с. Усойка
с. Циклово
с. Боровец
с. Бараково
с. Бураново
с. Драгодан
с. Крумово
с. Мурсалево
с. Пороминово
с. Стоб
с. Ф ролош
с. Цървищ е
с. Ваксево
с. Ветрен
с. Длъхчево-Сабляр
с. Долна Козниц а
с. Друмохар
с. Еремия
с. Згурово
с. Илия
с. Кадровиц а
с. Лиляч
с. Мърводол
с. Невестино
с. Неделкова Гращ иц а
с. Пастух
с. Пелатиково
с. Раково
с. Рашка Гращ иц а
с. Смоличано
с. Страдалово
с. Тишаново
с. Цървариц а
с. Чеканец
с. Четирц и
с. Падала
с. Пастра
с. Рилски манастир
с. Смочево
с. Овчарц и
с. Паничищ е
с. Ресилово
с. Сапарево
с. Брест
с. Бъзовиц а
с. Габрешевц и
с. Горни Коритен
с. Горно Кобиле
с. Добри дол
с. Долни Коритен
с. Долно Кабиле
с. Драгойчинц и
с. Злогош
с. Киселиц а
с. Косово
с. Метохия
с. Побит камък
с. Средорек
с. Сушиц а
с. Трекляно
с. Уши
с. Чешлянц и

02049
02052
04371
15446
15535
15457
16242
21974
38635
44210
46262
46317
46824
48711
52297
55364
83082
02172
04314
04532
11232
12351
21565
35804
66888
67252
68062
75174
78495
05565
02748
07065
23323
39997
49360
57830
69261
76180
78625
10050
10817
21292
22112
23827
27574
30613
32696
35119
43709
49566
51216
51336
55542
55734
62058
62284
67619
69571
72494
78584
80251
81284
55083
55539
62685
67698
53254
59358
62520
65379
06392
07226
14101
16554
16804
21422
22410
22650
23399
31200
36960
38786
47929
56887
68535
70411
73047
75232
81325

с. Велчево
с. Драшкова поляна
с. Скандалото
с. Горско Сливово
с. Крушуна
с. Кърпачево
с. Беж аново
с. Беленц и

10567
23621
66771
17244
40261
40943
03143
03373

КЮСТЕНДИЛ
79

БОБОВ ДОЛ

80

БОБОШЕВО

81

КОЧЕРИНОВО

82

НЕВЕСТИНО

83

РИЛА

84

САПАРЕВА БАНЯ

85

ТРЕКЛЯНО

ЛОВЕЧ
86

АПРИЛЦИ

87

ЛЕТНИЦА

88

ЛУКОВИТ
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89

ТЕТЕВЕН

90

ТРОЯН

91

УГЪРЧИН

92

ЯБЛАНИЦА

с. Дерманц и
с. Дъбен
с. Карлуково
с. Петревене
с. Пещ ерна
с. Румянц ево
с. Тодоричене
с. Торос
с. Ъглен
с. Бабинц и
с. Български извор
с. Васильово
с. Глогово
с. Глож ене
с. Голям извор

20688
24236
36511
56099
56318
63327
72552
43058
85010
07884
07357
10272
15148
15165
15758

с. Градеж ниц а
с. Дивчовото
с. Малка Ж елязна
с. Рибариц а
с. Черни Вит
с. Балабанско
с. Балканец
с. Бели Осъм
с. Белиш
с. Борима
с. Врабево
с. Голяма Ж елязна
с. Горно Трапе
с. Гумощ ник
с. Дебнево
с. Добродан
с. Дълбок дол
с. Калейц а
с. Ломец
с. Орешак
с. Патрешко
с. Старо село
с. Терзийско
с. Черни Осъм
с. Чифлик
с. Шипково
с. Голец
с. Драгана
с. Каленик
с. Катунец
с. Кирчево
с. Лесидрен
с. Микре
с. Орляне
с. Славщ иц а
с. Сопот
с. Батулц и
с. Брестниц а
с. Голяма Брестниц а
с. Добревц и
с. Дъбравата
с. Златна Панега
с. Малък извор
с. Орешене

17419
20996
46437
62579
80902
02302
02448
03486
03558
05445
12108
15703
16986
18109
20300
21590
24476
35290
44241
53707
55587
70500
72309
80981
81476
83212
15552
23060
35331
36662
36943
43325
48060
53967
67057
68076
02909
06450
15655
21381
24390
31098
46886
53730

с. Балю виц а
с. Бистрилиц а
с. Бокиловц и
с. Боровц и
с. Бързия
с. Гаганиц а
с. Замфирово
с. Комарево
с. Костенц и
с. Котеновц и
с. Лесковец
с. Мездрея
с. Песочниц а
с. Пърличево
с. Рашовиц а
с. Слатина
с. Цветкова бара
с. Черешовиц а
с. Ягодово
с. Бели брег
с. Бели брод
гр. Бойчиновц и
с. Владимирово
с. Громшин
с. Ерден
с. Кобиляк
с. Лехчево
с. Мадан

02542
04203
05253
05654
07510
14297
30301
38131
38933
39044
43414
47723
55930
59118
62311
67221
78286
80635
87237
03383
03397
05236
11418
17943
27557
37424
43517
46036

с. Мърчево
с. Охрид
с. Палилула
с. Портитовц и
гр. Брусарц и
с. Буковец
с. Василовц и
с. Дондуково
с. Дъбова махала
с. Киселево
с. Княж ева махала
с. Крива бара
с. Одоровц и
с. Смирненски
с. Ботево
с. Бъзовец
с. Горни Цибър
с. Долни Цибър
с. Златия
с. Игнатово
с. Мокреш
с. Разград
с. Септемврийц и
с. Черни връх
с. Горна Бела речка
с. Горно Озирово

49607
54496
55258
57844
06570
06971
10255
22945
24298
36957
37397
39743
53401
67564
05852
07209
16639
22530
31053
32295
48859
61707
16184
80933
16119
16866

МОНТАНА
93

БЕРКОВИЦА

94

БОЙЧИНОВЦИ

95

БРУСАРЦИ

96

ВЪЛЧЕДРЪМ

97

ВЪРШЕЦ
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ГЕОРГИ
ДАМЯНОВО

98

99

ЛОМ

100

МЕДКОВЕЦ

101

ЧИПРОВЦИ

102

ЯКИМОВО

с. Долна Бела речка
с. Долно Озирово
с. Драганиц а
с. Клисурски манастир
с. Спанчевц и
с. Стояново
с. Черкаски

22019
22747
23073
37318
68179
69537
80683

с. Видлиц а

10999

с. Гаврил Геново
с. Георги Дамяново
с. Главановц и
с. Говеж да
с. Дива Слатина
с. Дълги дел
с. Еловиц а
с. Каменна Рикса
с. Копиловц и
с. Меляне
с. Помеж дин
с. Чемиш
с. Добри дол
с. Долно Линево
с. Замфир
с. Ковачиц а
с. Орсоя
с. Сливата
с. Сталийска махала
с. Станево
с. Трайково
с. Аспарухово
с. Пишурка
с. Расово
с. Сливовик
с. Медковец
с. Белимел
с. Горна Ковачиц а
с. Горна Лука
с. Ж елезна
с. Мартиново
с. Митровц и
с. Превала
с. Равна
с. Челю стниц а
гр. Чипровц и
с. Долно Церовене
с. Дългоделц и

14283
14773
14965
15299
20941
24534
27348
35871
38488
47771
57474
80368
21436
22695
30291
37544
53970
67310
68672
68758
72940
00792
56544
62222
67386
47593
03469
16239
16300
29115
47353
48475
58116
61090
80354
81390
22873
24551

с. Комощ иц а
с. Якимово

38159
87299

с. Ф отиново
с. Акандж иево
с. Габровиц а
с. Голямо Белово
с. Дъбравите
с. Мененкьово
с. Момина клисура
с. Сестримо
с. Бяга
с. Исперихово
с. Ж ребичко
с. Розово
с. Равногор
с. Козарско
с. Абланиц а
с. Алендарова
с. Биркова
с. Бозьова
с. Бутрева
с. Враненц и
с. Всемирц и
с. Горна Биркова
с. Горна Дъбева
с. Грашево
с. Долна Дъбева
с. Кандови
с. Кръстава
с. Пашови
с. Рохлева
с. Света Петка
с. Цветино
с. Чолакова
с. Юндола
с. Динката
с. Лесичово
с. Церово
с. Щ ърково
с. Боримечково
с. Калугерово
с. Памидово
с. Поибрене
с. Баня
с. Бъта
с. Елшиц а
с. Оборищ е
с. Панагю рски колонии
с. Попинц и
с. Левски
с. Сребриново
с. Капитан Димитриево
с. Радилово
с. Бошуля
с. Варвара
с. Ветрен дол
с. Виноградец
с. Горно Вършило
с. Долно Вършило
с. Злокучене
с. Карабунар
с. Лозен
с. Семчиново
с. Симеоновец
с. Славовиц а
с. Блатниц а
с. Дю лево

76162
00165
14163
15802
24414
47812
48903
66319
07586
32888
29522
62973
61220
37705
00881
83421
07836
07853
07867
12989
12334
18513
18527
17823
24325
36035
41136
55631
63687
65534
78272
81863
86115
21172
43369
78478
84067
05459
35571
55275
57128
02717
07572
27406
53103
59375
57580
22681
68271
36124
61371
05949
10104
10851
11154
16732
22592
31214
36172
44053
66202
66439
67009
04368
24726

ПАЗАРДЖ ИК
103
104

БАТАК
БЕЛОВО

105

БРАЦИГОВО

106

ВЕЛИНГРАД

107

ЛЕСИЧОВО

108

ПАНАГЮРИЩ Е

109

ПЕЩ ЕРА

110

СЕПТЕМВРИ

111

СТРЕЛЧА
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112

СЪРНИЦА

с. Свобода
с. Смилец
с. Медени поляни
с. Побит камък

65807
67516
47559
59224

с. Арзан
с. Бабиц а
с. Банищ е
с. Бегуновц и
с. Билинц и
с. Брезнишки извор
с. Брусник
с. Видриц а
с. Велковц и
с. Гигинц и
с. Гоз
с. Горна Секирна
с. Горни Романц и
с. Гърло
с. Долна Секирна
с. Долни Романц и
с. Душинц и
с. Завала
с. Конска
с. Кошарево
с. Красава
с. Кривонос
с. Муртинц и
с. Непразненц и
с. Ноевц и
с. Озърновц и
с. Ребро
с. Реж анц и
с. Ръж авец
с. Садовик
с. Слаковц и
с. Сопиц а
с. Станьовц и
с. Ярославц и
с. Беренде
с. Блатешниц а
с. Враня стена
с. Габровдол
с. Горна Врабча
с. Горна Глоговиц а
с. Долна Врабча
с. Дивля
с. Еловдол
с. Ж абляно
гр. Земен
с. Калотинц и
с. Мурено
с. Одраниц а
с. Падине
с. Пещ ера
с. Раянц и
с. Смиров дол
с. Егълниц а
с. Калищ е
с. Ковачевц и
с. Косача
с. Лобош
с. Ракиловц и
с. Светля
с. Сирищ ник
с. Слатино
с. Чепино
с. Байкалско
с. Беланиц а
с. Боборац и
с. Борнарево
с. Владимир
с. Горна Диканя
с. Гълъбник
с. Дебели лаг
с. Долна Диканя
с. Долни Раковец
с. Драгомирово
с. Дрен
с. Друган
с. Ж една
с. Ж итуша
с. Извор
с. Касилаг
с. Кленовик
с. Кондофрей
с. Копаниц а
с. Кошарите
с. Негованц и
с. Николаево
с. Поц ърненц и
с. Прибой
с. Радибош
с. Старо село
с. Стефаново
с. Углярц и
с. Червена могила
с. Чуковец
с. Банкя
с. Бераинц и
с. Богойна
с. Бохова
с. Бусинц и
с. Бутроинц и
с. Велиново
с. Видрар
с. Врабча
с. Вукан
с. Главановц и
с. Глоговиц а
с. Горна Мелна
с. Горочевц и
с. Докьовц и
с. Долна Мелна
с. Дж инчовц и

00610
02066
02614
03099
04042
06313
06639
11034
10548
14893
15331
16382
16612
18349
22263
22506
24205
30048
41126
39150
39517
39855
49374
51490
52324
53463
62373
17796
63519
65084
67163
68059
68833
87579
03887
04340
12228
14146
16167
16170
22054
20972
27320
29012
30778
35482
49357
53415
55141
56280
62356
67595
27043
35434
37513
38724
43918
61947
65591
66648
67266
80385
02230
03277
04529
05534
11404
16208
18263
20256
22085
22490
23443
23649
24832
29060
29622
32384
36566
41232
38265
38460
41251
51278
51617
57964
58311
61354
69064
69239
75023
80488
81709
02645
03873
04697
05918
07096
07137
10478
11017
12139
12348
14979
15134
16331
17077
21854
22201
20818

ПЕРНИК
113

БРЕЗНИК

114

ЗЕМЕН

115

КОВАЧЕВЦИ

116

РАДОМИР

117

ТРЪН
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с. Дълга лука
с. Ездимирц и
с. Еловиц а
с. Ерул
с. Забел
с. Зелениград
с. Кож инц и
с. Костуринц и
с. Къшле
с. Лева река
с. Лешниковц и
с. Ломниц а
с. Лялинц и
с. Милкьовц и
с. Милославц и
с. Мракетинц и
с. Мрамор
с. Насалевц и
с. Неделково
с. Парамун
с. Пенкьовц и
с. Проданча
с. Радово
с. Рани луг
с. Реяновц и
с. Слишовц и
с. Стайчовц и
с. Стрезимировц и
с. Студен извор
с. Туроковц и
с. Ф илиповц и
с. Цегриловц и
с. Шипковиц а
с. Ярловц и

24517
27084
27351
27601
30017
30716
37602
39027
41040
43195
43551
44269
44781
48249
48252
49182
49196
51130
51343
55453
55814
58551
61501
62205
62565
67458
68641
69777
70086
73479
76114
78327
83209
87566

с. Бяла вода
с. Деков
с. Кулина вода
с. Петокладенц и
с. Татари
с. Брест
с. Гиген
с. Долни Вит
с. Дъбован
с. Заграж ден
с. Искър
с. Крета
с. Ленково
с. Милковиц а
с. Сомовит
с. Шияково
с. Бъркач
с. Горни Дъбник
с. Градина
с. Крушовиц а
с. Петърниц а
с. Садовец

07630
20537
40573
56085
72117
06402
14876
22335
24308
30199
14888
39712
43284
48204
68045
83394
07524
16537
17470
40213
56201
65070

с. Байкал

02227

с. Биволаре
с. Бож уриц а
с. Брегаре
с. Горна Митрополия
с. Гостиля
с. Комарево
с. Крушовене
с. Ореховиц а
с. Победа
с. Подем
с. Рибен
с. Славовиц а
с. Ставерц и
с. Долни Луковит
с. Писарово
с. Староселц и
с. Брениц а
с. Ениц а
с. Лазарово
с. Асеновц и
с. Аспарухово
с. Бож урлук
с. Българене
с. Варана
с. Градищ е
с. Изгрев
с. Козар Белене
с. Малчика
с. Обнова
с. Стеж ерово
с. Трънчовиц а
с. Асеново
с. Бац ова махала
с. Въбел
с. Дебово
с. Драгаш войвода
с. Евлогиево
с. Ж ернов
с. Лозиц а
с. Лю беново
с. Муселиево
с. Новачене
с. Санадиново
с. Черковиц а
с. Борислав
с. Вълчитрън
с. Згалево
с. Каменец
с. Катериц а
с. Одърне
гр. Пордим
с. Тотлебен
с. Бресте
с. Глава
с. Горник
с. Девенц и

03993
05013
06210
16354
17364
38145
40195
53655
56865
57025
62596
67012
68607
22438
56493
69095
06375
27509
43044
00761
00802
05044
07274
10080
17556
32531
37647
46841
53089
69153
73345
00744
02957
12365
20314
23193
27019
29310
44152
44536
49415
51932
65320
80697
05493
12601
30590
35780
36614
53446
57772
72881
06433
14934
16540
20383

ПЛЕВЕН
118

БЕЛЕНЕ

119

ГУЛЯНЦИ

120

ДОЛНИ ДЪБНИК

121

ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

122

ИСКЪР

123

КНЕЖ А

124

ЛЕВСКИ

125

НИКОПОЛ

126

ПОРДИМ

127

ЧЕРВЕН БРЯГ
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с. Радомирц
Лепиц а и
с.
с. Ракита
с. Реселец
с. Рупц и
с. Сухаче
с. Телиш
с. Чомаковц и

43311
61580
61950
62503
63361
70281
72206
81551

с. Стрелц и
с. Пъдарско
с. Борец
гр. Брезово
с. Върбен
с. Дрангово
с. Зелениково
с. Златосел
с. Отец Кирилово
с. Свеж ен
с. Сърнегор
с. Тю ркмен
с. Чехларе
с. Бабек
с. Розовец
с. Чоба
с. Бегово
с. Главатар
с. Горна махала
с. Долна махала
с. Дуванлии
с. Ж итниц а
с. Иван Вазово
с. Отец Паисиево
с. Песнопой
с. Ръж ево
с. Ръж ево Конаре
с. Сухозем
с. Черноземен
с. Соколиц а
с. Бегунц и
с. Богдан
с. Васил Левски
с. Ведраре
с. Войнягово
с. Горни Домлян
с. Домлян
с. Дъбене
с. Иганово
с. Каравелово
с. Климент
гр. Клисура
с. Куртово
с. Кърнаре
с. Марино поле
с. Московец
с. Мраченик
с. Певц ите
с. Пролом
с. Столетово
с. Слатина
с. Христо Даново
с. Добралък
с. Цар Калоян
с. Яврово
с. Гълъбово
с. Руен

69818
58983
05356
06361
12680
23580
30750
31160
54451
65526
70593
73794
81308
02035
62966
81975
03085
14996
16328
22191
24000
29475
32038
54465
55926
63553
63567
70353
81133
67903
03109
04563
10207
10291
12005
16513
22931
24241
32226
36186
37229
37277
40703
40939
47250
49117
49240
55676
58616
69420
67235
77462
21324
78207
87179
18277
63238

с. Балкан махала
с. Белиц а
с. Борово
с. Дж урково
с. Дряново
с. Здравец
с. Крушово
с. Лъкавиц а
с. Манастир
с. Югово
с. Бенковски
с. Войсил
с. Граф Игнатиево
с. Динк
с. Ж елязно
с. Крислово
с. Костиево
с. Манолско Конаре
с. Радиново
с. Строево
с. Трилистник
с. Ясно поле
с. Брягово
с. Буково
с. Бяла река
с. Виниц а
с. Воден
с. Добри дол
с. Драгойново
с. Дълбок извор
с. Езерово
с. Искра
с. Карадж алово
с. Крушево
с. Поройна
с. Православен
с. Татарево
с. Болярино
с. Момино село
с. Чалъкови
с. Шишманц и
с. Бойково
с. Брестник
с. Белащ иц а
с. Дедово
с. Злати трап
с. Извор
с. Кадиево
с. Лилково

02453
03530
05623
20883
23950
31423
40244
44447
46989
86012
03839
12019
17806
21169
29235
39918
38950
47113
61412
69874
73122
87669
06745
56335
07675
11123
11627
21440
23385
24493
27139
32826
36230
40155
57806
58089
72093
05270
48948
80162
83380
05150
06447
03304
20523
31036
32408
35095
43671

ПЛОВДИВ
128

БРЕЗОВО

129

КАЛОЯНОВО

130

КАРЛОВО

131

КУКЛЕН

132

ЛЪКИ

133

"МАРИЦА"

134

ПЪРВОМАЙ

135

РАКОВСКИ

136

"РОДОПИ"
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137

САДОВО

138
139
140

СОПОТ
СТАМБОЛИЙСКИ
СЪЕДИНЕНИЕ

141

ХИСАРЯ

с. Оризари
с. Ситово
с. Скобелево
с. Храбрино
с. Чурен
с. Ахматово
с. Богданиц а
с. Карадж ово
с. Кочево
с. Милево
с. Моминско
с. Поповиц а
с. Селц и
с. Чешнегирово
с. Анево
с. Триводиц и
с. Голям чардак
с. Лю бен
с. Малък чардак
с. Правищ е
с. Царимир
с. Церетелево
с. Драгомир
с. Найден Герово

53833
66651
66809
77373
81774
00847
04594
36244
39102
48152
48965
57621
66127
81342
00480
73081
15970
44481
46944
58058
78171
78392
23426
51069

с. Неделево
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилц и
с. Мътениц а
с. Ново Ж елезаре
с. Паничери
с. Старо Ж елезаре
с. Старосел
с. Черничево
с. Беловиц а

51305
39579
40333
46752
48564
49624
52088
55378
68967
69016
81030
03589

с. Веселец
с. Иван Шишманово
с. Острово
с. Прелез
с. Сушево
с. Белинц и
с. Бърдоква
с. Вазово
с. Голям Поровец
с. Делчево
с. Драгомъж
с. Духовец
с. Йонково
с. Китанчево
с. Конево
с. Къпиновц и
с. Лудогорц и
с. Лъвино
с. Малък Поровец
с. Малко Йонково
с. Печениц а
с. Подайва
с. Райнино
с. Свещ ари
с. Средоселц и
с. Старо селищ е
с. Тодорово
с. Яким Груево
с. Беловец
с. Бисерц и
с. Бож урово
с. Горичево
с. Задруга
с. Звънарц и
с. Каменово
с. Медовене
с. Мъдрево
с. Равно
с. Савин
с. Севар
с. Сеслав
с. Тертер
с. Точилари
с. Юпер
с. Бели Лом
с. Веселина
с. Гороц вет
с. Градина
с. Каменар
с. Крояч
с. Ловско
с. Манастирско
с. Манастирц и
с. Сейдол
с. Синя вода
с. Студенец
с. Трапищ е
с. Тръбач
с. Чудомир
с. Богданц и

10714
32192
54417
58147
70384
03472
07452
10015
15953
20609
24921
24150
34103
37010
38296
40899
24116
44358
46913
50512
56232
56945
61875
65650
68552
69047
72578
87285
03575
04131
05058
16105
30212
30541
35897
47617
49518
61203
65022
65886
66295
72337
72895
86091
24092
10759
17066
17498
35715
39949
44937
47038
47041
65992
66593
70069
73002
73262
81619
04666

с. Богомилц и
с. Владимировц и
с. Голям извор
с. Голяма вода
с. Ж елязковец
с. Здравец
с. Кара Михал
с. Кривиц а
с. Нож арово
с. Пчелина
с. Самуил
с. Хума
с. Хърсово
с. Езерче
с. Костанденец

04741
11449
15761
15669
29218
30630
36333
39815
52341
58877
65276
77517
77579
27156
38830

с. Батин

02854

РАЗГРАД
142

ЗАВЕТ

143

ИСПЕРИХ

144

КУБРАТ

145

ЛОЗНИЦА

146

САМУИЛ

147

ЦАР КАЛОЯН
РУСЕ

148

БОРОВО
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149

БЯЛА

150

ВЕТОВО

151

ДВЕ МОГИЛИ

152

ИВАНОВО

153

СЛИВО ПОЛЕ

154

ЦЕНОВО

гр. Борово
с. Брестовиц а
с. Волово
с. Горно Абланово
с. Екзарх Йосиф
с. Обретеник
с. Бистренц и
с. Босилковц и
с. Ботров
с. Дряновец
с. Копривец
с. Лом Черковна
с. Пейчиново
с. Пет кладенц и
с. Полско Косово
с. Стърмен
с. Кривня
с. Писанец
гр. Сеново
с. Баниска
с. Батишниц а
с. Бъзовец
с. Каран Върбовка
с. Кац елово
с. Могилино
с. Остриц а
с. Пепелина
с. Помен
с. Чилнов
с. Широково
с. Бож ичен
с. Иваново
с. Кошов
с. Красен
с. Мечка
с. Нисово
с. Пиргово
с. Сваленик
с. Табачка
с. Тръстеник
с. Церовец
с. Червен
с. Бабово
с. Борисово
с. Бръшлен
с. Голямо Враново
с. Кошарна
с. Малко Враново
с. Стамболово
с. Ряхово
с. Черешово
с. Юделник
с. Белц ов
с. Беляново
с. Дж улю ниц а
с. Долна Студена

05611
06519
12067
16674
27173
53117
04162
05743
05877
23916
38529
05133
55720
55988
57368
70130
39832
56441
66229
02587
02868
07212
36364
36703
30380
54362
55837
57488
81373
83301
04981
32095
39205
39520
47977
51768
56397
65509
72028
73362
78433
80443
02083
05517
06673
15829
39178
46560
68713
63668
80652
86026
03745
03808
20849
22277

с. Караманово
с. Кривина
с. Новград
с. Пиперково
с. Ценово

36316
39788
51977
56366
78361

с. Алеково
гр. Алфатар
с. Бистра
с. Васил Левски
с. Кутловиц а
с. Цар Асен
с. Чуковец
с. Бащ ино
с. Богданц и
с. Вълкан
гр. Главиниц а
с. Дичево
с. Долно Ряхово
с. Зариц а
с. Зафирово
с. Звенимир
с. Зебил
с. Калугерене
с. Коларово
с. Косара
с. Листец
с. Малък Преславец
с. Нож арево
с. Осен
с. Падина
с. Подлес
с. Сокол
с. Стефан Карадж а
с. Суходол
с. Черногор
с. Боил
с. Водно
с. Вокил
с. Върбино
с. Грънчарово
с. Долец
с. Златоклас
с. Козяк
с. Колобър
с. Меж ден
с. Овен
с. Окорш
с. Орешене
с. Паисиево
с. Полковник Таслаково
с. Поройно
с. Правда
с. Прохлада
с. Раздел
с. Руйно
с. Секулово
с. Скала
с. Черковна

00240
00415
04145
10210
40751
78063
81712
03017
04670
12440
15031
21230
22798
31406
30377
30507
30689
35554
37993
38707
43894
46927
52338
54078
55138
57056
67828
69184
70336
81075
05124
11764
12022
12721
18018
21926
31125
37839
38073
47696
53148
53494
53744
55186
57296
57813
57995
58709
61724
63286
66038
66696
80738

СИЛИСТРА
155

АЛФ АТАР

156

ГЛАВИНИЦА

157

ДУЛОВО
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158

КАЙНАРДЖ А

159

СИТОВО

160

ТУТРАКАН

с. Чернолик
с. Яребиц а
с. Войново
с. Голеш
с. Господиново
с. Давидово
с. Добрудж анка
с. Зарник
с. Кайнардж а
с. Каменц и
с. Краново
с. Полковник Чолаково
с. Попрусаново
с. Посев
с. Светослав
с. Средищ е
с. Стрелково
с. Босна
с. Гарван
с. Добротиц а
с. Ирник
с. Искра
с. Лю бен
с. Нова Попина
с. Поляна
с. Попина
с. Ситово
с. Слатина
с. Ястребна
с. Антимово
с. Белиц а
с. Брениц а
с. Варненц и
с. Дунавец
с. Нова Черна
с. Пож арево
с. Преславц и
с. Старо село
с. Сяново
с. Търновц и
с. Цар Самуил
с. Царев дол
с. Шуменц и

81150
87504
11990
15566
17333
20047
21720
30346
35242
35938
39462
57306
57724
57889
65615
68357
69804
05757
14547
21693
32799
32839
44495
51901
57385
57577
66665
67249
87694
00494
03527
06389
10149
24044
51956
57090
58253
69078
70682
73729
78238
78118
83524

с. Боринц и
с. Братан
с. Дъбова
с. Ж еравна
с. Катунищ е
с. Кипилово
с. Малко село
с. Медвен
с. Мокрен
с. Нейково
с. Орлово
с. Остра могила
с. Пъдарево
с. Седларево
с. Соколарц и
с. Стрелц и
с. Тича
с. Топузево
с. Ф иларетово
с. Асеновец
с. Баня
с. Богданово
с. Брястово
с. Бял кладенец
с. Дядово
с. Езеро
с. Еленово
с. Загорц и
с. Каменово
с. Караново
с. Коньово
с. Кортен
с. Крива круша
с. Лю бенец
с. Лю бенова махала
с. Млекарево
с. Научене
с. Новоселец
с. Омарчево
с. Пет могили
с. Питово
с. Полско Пъдарево
с. Прохорово
с. Радево
с. Радец ки
с. Събрано
с. Сокол
с. Стоил войвода
с. Съдиево
с. Съдийско поле
с. Ценино
с. Бяла паланка
с. Боров дол
с. Ж ълти бряг
с. Близнец
с. Червенаково
с. Оризари
с. Сборищ е
с. Сърц ево

05480
06135
24270
29283
36681
36854
46646
47528
00045
51398
53919
54300
58966
65958
67859
69821
72480
72833
76073
00713
02734
04635
06788
07778
24760
27111
27245
30171
35907
36395
38426
38683
39757
44505
44522
48725
51161
52146
53518
56068
56527
57371
58726
61310
61340
70456
67831
69314
70487
70490
78344
07644
05551
29533
04443
80474
53847
65499
70679

с. Босилково
с. Баните
с. Вишнево
с. Гълъбово
с. Вълчан дол
с. Глогино
с. Давидково
с. Две тополи
с. Дебеляново
с. Дрянка
с. Заграж ден

05737
44402
11377
00850
12526
15117
20033
20198
20290
23875
30209

СЛИВЕН
161

КОТЕЛ

162

НОВА ЗАГОРА

163

ТВЪРДИЦА

СМОЛЯН
164

БАНИТЕ
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165

БОРИНО

166

ДЕВИН

167

ДОСПАТ

168

ЗЛАТОГРАД

169

МАДАН

170

НЕДЕЛИНО

171

РУДОЗЕМ

с. Кръстатиц а
с. Малка Арда
с. Малко Крушево
с. Оряховец
с. Планинско
с. Рибен дол
с. Сливка
с. Стърниц а
с. Траве
с. Буйново
с. Кож ари
с. Чала
с. Ягодина
с. Беден
с. Брезе
с. Водни пад
с. Грохотно
с. Гьоврен
с. Ж ребево
с. Кестен
с. Лясково
с. Михалково
с. Осиково
с. Селча
с. Стоманево
с. Тешел
с. Триград
с. Чуруково
с. Бръщ ен
с. Барутин
с. Змеиц а
с. Късак
с. Лю бча
с. Црънча
с. Чавдар
с. Аламовц и
с. Долен
с. Ерма река
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Страшимир
с. Ф абрика
с. Цац аровц и

40326
46406
46629
54002
59313
62606
67355
70158
72922
06879
37592
80159
87223
03112
06269
11733
17957
18424
29502
36796
44848
48547
54198
66130
69465
72360
73105
81815
06700
02779
31259
41006
44642
78567
80025
00196
21871
27588
40806
49575
59344
69759
76011
78241

с. Арпадж ик
с. Борика
с. Бориново
с. Боровина
с. Буково
с. Вехтино
с. Враненц и
с. Върба
с. Въргов дол
с. Габрина
с. Галищ е
с. Дирало
с. Долие
с. Касапско
с. Кориите
с. Крайна
с. Крушев дол
с. Купен
с. Леска
с. Лещ ак
с. Ливаде
с. Ловц и
с. Миле
с. Митовска
с. Мъглищ а
с. Петров дол
с. Печинска
с. Планинц и
с. Равнил
с. Равнищ а
с. Рустан
с. Букова поляна
с. Високите
с. Върбина
с. Равно нивищ е
с. Средногорц и
с. Стайчин дол
с. Студена
с. Тънкото
с. Уручовц и
с. Цирка
с. Чурка
с. Шаренска
с. Бурево
с. Върли дол
с. Върлино
с. Гърнати
с. Диманово
с. Дуня
с. Еленка
с. Изгрев
с. Козарка
с. Кочани
с. Крайна
с. Кундево
с. Оградна
с. Средец
с. Тънка бара
с. Боево
с. Борие
с. Бреза
с. Бърчево
с. Бяла река
с. Витина
с. Войкова лъка
с. Грамаде
с. Добрева череша
с. Дъбова
с. Елховец
с. Иваново
с. Кокорц и

00669
05387
05476
05579
07017
10910
12187
12655
12841
14115
14413
21213
21943
36556
38594
39311
40110
40662
43387
43582
43637
43983
48146
48461
49504
56157
56246
56681
61162
61176
63481
06937
11260
12718
61234
68451
68638
70041
73599
75157
78505
81801
83048
07911
12896
12927
18374
21004
24952
41157
32559
37695
39092
41277
40628
53388
68309
73883
04861
05365
06255
07569
07689
11301
11870
17676
21347
24284
27365
32929
37959
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172

ЧЕПЕЛАРЕ

с. Коритата
с. Мочуре

38604
49165

с. Оглед
с. Пловдивц и
с. Поляна
с. Равнината
с. Рибниц а
с. Сопотот
с. Чепинц и
с. Проглед
с. Богутево
с. Дряновец
с. Зорниц а
с. Забърдо
с. Остриц а
с. Хвойна
с. Павелско
с. Орехово
с. Студенец
с. Малево
с. Лилеково

53309
56798
57399
61193
62637
68093
80399
58517
04801
23929
31351
30034
54376
77219
55035
53669
70072
46286
43668

с. Антон
с. Гурмазово
с. Делян
с. Златуша
с. Мала Раковиц а
с. Пож арево
с. Пролеша
с. Росоман
с. Хераково
с. Храбърско
с. Бож ениц а
с. Гурково
с. Елов дол
с. Краево
с. Липниц а
с. Литаково
с. Новачене
с. Радотина
с. Рашково
с. Скравена
с. Бракьовц и
с. Букоровц и
с. Бърля
с. Връдловц и
с. Върбниц а
с. Гинц и
с. Голеш
с. Губеш
с. Каленовц и
с. Комщ иц а
с. Лопушня
с. Мургаш
с. Равна
с. Разбоищ е
с. Ропот
с. Смолча
с. Станинц и
с. Туден
с. Шума
с. Априлово
с. Байлово
с. Белопопц и
с. Гайтанево
с. Горна Малина
с. Горно Камарц и
с. Долна Малина
с. Долно Камарц и
с. Макоц ево
с. Негушево
с. Осоиц а
с. Саранц и
с. Стъргел

00504
18174
20626
31187
46259
57100
58606
63121
77246
77400
04950
18143
27334
39267
43788
43904
51946
61594
62298
66860
06050
07020
07555
12320
12770
14903
15572
18037
35345
38186
44300
49334
61100
61652
63001
67641
68775
73417
83466
00549
02258
03705
14338
16314
16794
22174
22647
46231
51281
54287
65419
70127

с. Чеканчево
с. Свети Спас
с. Беренде
с. Беренде извор
с. Василовц и
с. Вишан
с. Владиславц и
с. Габер
с. Големо Малово
с. Горно село
с. Грълска падина
с. Долна Невля
с. Долно Ново село
с. Драгоил
с. Дреатин
с. Калотина
с. Камбелевц и
с. Круша
с. Летниц а
с. Липинц и
с. Мало Малово
с. Начево
с. Неделищ е
с. Несла
с. Ново бърдо
с. Прекръсте
с. Раяновц и
с. Табан
с. Цац аровц и
с. Цръклевц и
с. Чеканец
с. Чепърлинц и
с. Чорул
с. Чуковезер
с. Ялботина
с. Богданлия
с. Габра
с. Голема Раковиц а
с. Григорево

80282
87816
03890
03900
10269
11332
11483
14034
15518
16938
18006
22229
22722
23354
23635
35479
35630
40070
43484
43757
46766
51189
51322
51514
52043
58133
62342
72014
78255
78553
80265
80426
81579
81699
87343
04604
14074
15432
17885

ОБЛАСТ
СОФ ИЯ
173
174

АНТОН
БОЖ УРИЩ Е

175

БОТЕВГРАД

176

ГОДЕЧ

177

ГОРНА МАЛИНА

178
179

ДОЛНА БАНЯ
ДРАГОМАН

180

ЕЛИН ПЕЛИН
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181

ЕТРОПОЛЕ

182

ЗЛАТИЦА

183

ИХТИМАН

184

КОСТЕНЕЦ

185

КОСТИНБРОД

186

МИРКОВО

187
188

ПИРДОП
ПРАВЕЦ

189

САМОКОВ

с. Доганово
с. Елешниц а
с. Караполц и
с. Крушовиц а
с. Лесново
с. Мусачево
с. Огняново
с. Петково
с. Потоп
с. Равно поле
с. Столник
с. Чурек
с. Бойковец
с. Брусен
с. Горунака
с. Лопян
с. Лъга
с. Малки Искър
с. Оселна
с. Рибариц а
с. Ямна
с. Карлиево
с. Петрич
с. Църквищ е
с. Бальовц и
с. Банчовц и
с. Белиц а
с. Боериц а
с. Богдановц и
с. Борика
с. Бузяковц и
с. Бърдо
с. Вакарел
с. Венковец

21779
34120
36422
40227
43445
49388
53343
56006
57921
61248
69448
81760
05147
06608
17289
44313
44389
49641
54050
62582
87391
36484
56137
78669
02539
02689
07960
04892
04649
05390
06851
07435
10029
10656

с. Веринско
с. Дж амузовц и
с. Ж ивково
с. Костадинкино
с. Лю бниц а
с. Мечковц и
с. Мирово
с. Мухово
с. Нейкьовец
с. Пановц и
с. Пауново
с. Полянц и
с. Поповц и
с. Ръж ана
с. Селянин
с. Стамболово
с. Черньово
с. Подгорие
с. Голак
с. Горна Василиц а
с. Долна Василиц а
гр. Момин проход
с. Пчелин
с. Очуша
с. Безден
с. Богьовц и
с. Бучин проход
с. Голяновц и
с. Градец
с. Драговищ иц а
с. Дреново
с. Дръмша
с. Опиц вет
с. Понор
с. Царичина
с. Чибаовц и
с. Бенковски
с. Брестака
с. Буново
с. Илинден
с. Камениц а
с. Мирково
с. Плъзищ е
с. Преспа
с. Смолско
с. Хвърчил
с. Черковищ е
с. Душанц и
с. Видраре
с. Дж урово
с. Калугерово
с. Манаселска река
с. Осиковиц а
с. Осиковска Лакавиц а
с. Правешка Лакавиц а
с. Равнищ е
с. Разлив
с. Своде
с. Алино
с. Бели Искър
с. Белчин
с. Белчински бани
с. Говедарц и
с. Горни Окол
с. Гуц ал
с. Долни Окол
с. Доспей
с. Драгушиново
с. Злокучене
с. Клисура
с. Ковачевц и
с. Лисец
с. Мадж аре
с. Мала ц ърква
с. Мариц а
с. Ново село
с. Поповяне
с. Продановц и
с. Радуил
с. Райово
с. Рельово

10690
20729
29338
41191
44611
48009
48369
49450
51411
55405
55600
57443
57683
63522
66144
4830
81253
56993
15374
18561
24894
50245
58863
54554
03191
04813
07171
15984
17449
23296
23707
23844
53607
57529
78197
81356
03842
06421
07051
32651
35821
48324
56842
58267
67636
77236
80707
24164
11020
20897
35585
46961
54170
54211
58044
61189
61807
65872
00391
03441
03767
03770
15285
16599
18201
22469
23039
23491
31228
37294
37527
43832
46067
46276
47264
52249
57697
58548
61604
61922
62486
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190

СВОГЕ

191

СЛИВНИЦА

192
193

ЧАВДАР
ЧЕЛОПЕЧ

с. Шипочане
с. Широки дол
с. Яребковиц а
с. Ярлово
с. Бакьово
с. Батулия
с. Бов
с. Бов
с. Брезе
с. Брезовдол
с. Буковец
с. Владо Тричков
с. Габровниц а
с. Губислав
с. Добравиц а
с. Добърчин
с. Друж ево
с. Еленов дол
с. Ж елен
с. Завидовц и
с. Заноге
с. Заселе
с. Зимевиц а
с. Искрец
с. Лакатник
с. Лакатник
с. Левищ е
с. Лесковдол
с. Луково
с. Манастирищ е
с. Миланово
с. Огоя
с. Оплетня
с. Осеновлаг
с. Реброво
с. Редина
с. Свидня
с. Томпсън
с. Церец ел
с. Церово
с. Ябланиц а
с. Алдомировц и
с. Бахалин
с. Братушково
с. Бърлож ниц а
с. Гургулят
с. Гълъбовц и
с. Драготинц и
с. Извор
с. Пищ ане
с. Повалиръж
с. Радуловц и
с. Ракита
с. Чавдар
с. Челопеч

83243
83291
87535
87552
02289
02899
04546
14461
06272
06327
06985
11510
14194
18040
21316
21751
23798
27228
29163
30082
30329
30350
30847
32843
14475
43092
44906
43390
44330
47024
48129
53374
53610
54122
62387
62414
65663
72655
78402
78481
87028
00223
02926
06175
07541
18133
18294
23474
32411
56558
56914
61621
61964
80011
80323

с. Братя Даскалови
с. Верен
с. Голям дол
с. Горно Белево
с. Горно Ново село
с. Гранит
с. Долно Ново село
с. Колю Мариново
с. Малко Дряново
с. Малък дол
с. Марково
с. Медово
с. Мирово
с. Найденово
с. Опълченец
с. Оризово
с. Партизанин
с. Плодовитово
с. Православ
с. Славянин
с. Съединение
с. Сърневец
с. Черна гора
с. Брестова
с. Дворищ е
с. Димовц и
с. Ж ерговец
с. Ж ълтопоп
с. Златирът
с. Конаре
с. Лява река
с. Паничерево
с. Пчелиново
с. Априлово
с. Великово
с. Главан
с. Искриц а
с. Медникарово
с. Мусачево
с. Мъдрец
с. Обручищ е
с. Помощ ник
с. Разделна
с. Борущ иц а
с. Бънзарето
с. Ветрен
с. Дъбово
с. Държ авен
с. Зимниц а
с. Радунц и
с. Селц е
с. Сливито
с. Тулово
с. Шаново
с. Юлиево
с. Яворовец
с. Ягода
с. Едрево
с. Елхово

06183
10673
15744
16691
16852
17717
22736
38100
46588
49998
47305
47665
48372
51072
53624
53850
55484
56811
58075
67074
70531
70562
80793
06478
20211
21124
29297
29595
31022
38203
44776
22767
58894
00552
10416
14951
32857
47603
49391
49535
53134
57515
61755
05671
07380
10848
24342
24637
30870
61635
66103
67341
73420
83020
86043
87148
87212
27070
48163

СТАРА ЗАГОРА
194

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

195

ГУРКОВО

196

ГЪЛЪБОВО

197

МЪГЛИЖ

198

НИКОЛАЕВО

Информац ионна система АПИС
https://web.apis.bg

стр. 40 от 63

199

ОПАН

200

ПАВЕЛ БАНЯ

201

РАДНЕВО

202

ЧИРПАН

с. Нова махала
с. Бащ ино
с. Бял извор
с. Бяло поле
с. Васил Левски
с. Венец
с. Княж евско
с. Кравино
с. Опан
с. Пъстрен
с. Средец
с. Столетово
с. Тракия
с. Ястребово
с. Асен
с. Александрово
с. Виден
с. Габарево
с. Горно Сахране
с. Долно Сахране
с. Манолово
с. Осетеново
с. Скобелево
с. Турия
с. Търничени
с. Тъж а
с. Бели бряг
с. Боздуганово
с. Българене
с. Гледачево
с. Даскал Атанасово
с. Диня
с. Землен
с. Знаменосец
с. Ковач
с. Ковачево
с. Коларово
с. Константиновец
с. Лю беново
с. Мац а
с. Овчарц и
с. Полски Градец
с. Рисиманово
с. Свободен
с. Сърнево
с. Тихомирово
с. Тополяне
с. Трояново
с. Трънково
с. Винарово
с. Воловарово
с. Гита
с. Димитриево
с. Държ ава
с. Зетьово
с. Златна ливада
с. Изворово
с. Малко Тръново
с. Могилово
с. Осларка
с. Рупките
с. Свобода
с. Спасово
с. Средно Градищ е
с. Стоян Заимово
с. Целина
с. Ценово
с. Яздач

51888
03023
07750
07819
10224
10639
61791
39222
53576
59166
68312
69434
72970
87713
00697
00309
10954
14026
16924
22808
47101
54153
66826
73451
73688
73540
03407
17960
07288
15062
20153
21209
30795
31293
37455
37507
38008
38340
44540
47500
53268
57323
62712
65838
70586
72477
72824
73225
73314
11082
12042
14920
21049
24623
30819
31070
32456
46658
48831
54242
63344
65810
68182
68463
69496
78330
78375
87254

гр. Антоново
с. Банковец
с. Богомолско
с. Букак
с. Великовц и
с. Вельово
с. Глашатай
с. Голямо Доляне
с. Горна Златиц а
с. Греевц и
с. Девино
с. Длъж ка поляна
с. Добротиц а
с. Долна Златиц а
с. Дъбравиц а
с. Изворово
с. Калнищ е
с. Капищ е
с. Китино
с. Коноп
с. Крайполе
с. Крушолак
с. Къпинец
с. Кьосевц и
с. Лю бичево
с. Малка Черковна

00518
02628
04755
06919
10433
10584
15045
15850
16211
17840
20479
21275
21703
22099
24428
32473
35448
36169
37040
38323
39368
40258
40871
41099
44598
46468

с. Малоградец
с. Манушевц и
с. Мечово
с. Милино
с. Моравиц а
с. Моравка
с. Орач
с. Пиринец
с. Поройно
с. Присойна
с. Пчелно
с. Равно село
с. Разделц и
с. Свирчово
с. Свободиц а
с. Семерц и
с. Слънчовец
с. Стара речка
с. Старчищ е
с. Стеврек

46735
47130
48026
48194
49045
49059
53641
56424
57827
58476
58949
61251
61769
65752
65855
66175
67492
68881
69136
69146

ТЪРГОВИЩ Е
203

АНТОНОВО
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204

ОМУРТАГ

205

ОПАКА

206

ПОПОВО

с. Стойново
с. Стройновц и
с. Таймищ е
с. Тиховец
с. Трескавец
с. Халвадж ийско
с. Чеканц и
с. Черна вода
с. Черни бряг
с. Шишковиц а
с. Язовец
с. Яребично
с. Ястребино
с. Беломорц и
с. Българаново
с. Великденче
с. Величка
с. Веренц и
с. Веселец
с. Висок
с. Врани кон
с. Голямо ц ърквищ е
с. Горна Хубавка
с. Горно Козарево
с. Горно Новково
с. Горско село
с. Долна Хубавка
с. Долно Козарево
с. Долно Новково
с. Звездиц а
с. Зелена морава
с. Змейно
с. Илийно
с. Камбурово
с. Кестеново
с. Козма Презвитер
с. Красноселц и
с. Могилец
с. Обител
с. Пъдарино
с. Панайот Хитово
с. Паничино
с. Петрино
с. Плъстина
с. Птичево
с. Първан
с. Росиц а
с. Рътлина
с. Станец
с. Тъпчилещ ово
с. Угледно
с. Царевц и
с. Церовищ е

69376
69897
72062
72452
73078
77120
80279
80786
80892
83332
87271
87521
87686
03647
07243
10392
10481
10687
10728
11212
12156
15922
16420
16818
16849
17230
22280
22664
22719
31416
30692
31262
32620
35643
36806
37811
39596
48790
53062
58972
55327
55381
56112
56856
58774
59029
63104
63639
68761
73609
75013
78166
78450

с. Чернокапц и
с. Голямо Градищ е
с. Горско Абланово
с. Гърчиново
с. Крепча
с. Лю блен
с. Априлово
с. Баба Тонка
с. Берковски
с. Бракниц а
с. Водиц а
с. Гагово
с. Глогинка
с. Гориц а
с. Долец
с. Долна Кабда
с. Дриново
с. Еленово
с. Заветно
с. Зараево
с. Захари Стояново
с. Звезда
с. Иванча
с. Кардам
с. Ковачевец
с. Козиц а
с. Конак
с. Ломц и
с. Манастириц а
с. Марчино
с. Медовина
с. Осиково
с. Паламарц а
с. Помощ иц а
с. Посабина
с. Садина
с. Светлен
с. Славяново
с. Тръстика
с. Цар Асен

81147
15833
17172
18407
39671
44608
00566
02021
03931
06046
11716
14307
15103
16081
21937
22109
23738
27259
30079
30332
30404
30449
32189
36470
37469
37748
38193
44286
47007
47411
47634
54208
55213
57501
57875
65067
65557
67091
73376
78077

с. Бели дол
с. Белополц и
с. Белополяне
с. Ботурче
с. Брусино
с. Бубино
с. Бялградец
с. Ветрушка
с. Вис
с. Глумово
с. Гнездаре
с. Горно Луково
с. Горско
с. Горноселц и
с. Гугутка
с. Долно Луково
с. Долноселц и
с. Драбишна
с. Ж елезари
с. Ж елезино

03424
03681
03695
05904
06625
06817
07733
10906
11199
15179
15240
16835
17169
16941
18054
22705
22825
23056
29074
29101

ХАСКОВО
207

ИВАЙЛОВГРАД
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208

ЛЮБИМЕЦ

209

МАДЖ АРОВО

210

МИНЕРАЛНИ БАНИ

211

СВИЛЕНГРАД

212

СИМЕОНОВГРАД

213

СТАМБОЛОВО

с. Карловско
Камилски дол
с.
с. Казак
с. Кобилино
с. Кондово
с. Конниц и
с. Костилково
с. Ламбух
с. Ленско
с. Мандриц а
с. Меден бук
с. Нова ливада

35997
36508
35143
37410
38248
38317
38964
43128
43308
47069
47545
51857

с. Одринц и
с. Орешино
с. Пашкул
с. Планинец
с. Плевун
с. Попско
с. Покрован
с. Пъстроок
с. Розино
с. Свирачи
с. Сборино
с. Сив кладенец
с. Славеево
с. Соколенц и
с. Хухла
с. Черни рид
с. Черничино
с. Чучулига
с. Вълче поле
с. Георги Добрево
с. Дъбовец
с. Йерусалимово
с. Лозен
с. Малко Градищ е
с. Оряхово
с. Белиц а
с. Васково
с. Бориславц и
с. Брусевц и
с. Габерово
с. Голяма долина
с. Горни Главанак
с. Горно поле
с. Долни Главанак
с. Долно Съдиево
с. Ефрем
с. Златоустово
гр. Мадж арово
с. Малки Воден
с. Малко Брягово
с. Малко Попово
с. Румелия
с. Ръж еново
с. Селска поляна
с. Сеноклас
с. Тополово
с. Ангел войвода
с. Боян Ботево
с. Брястово
с. Винево
с. Караманц и
с. Колец
с. Минерални бани
с. Сираково
с. Спахиево
с. Сусам
с. Сърниц а
с. Татарево
с. Варник
с. Генералово
с. Дервишка могила
с. Димитровче
с. Капитан Андреево
с. Костур
с. Левка
с. Лисово
с. Маточина
с. Мезек
с. Михалич
с. Младиново
с. Момково
с. Мустрак
с. Пашово
с. Пъстрогор
с. Равна гора
с. Райкова могила
с. Сива река
с. Сладун
с. Студена
с. Чернодъб
с. Щ ит
с. Дряново
с. Калугерово
с. Константиново
с. Навъсен
с. Пясъчево
с. Свирково
с. Троян
с. Тянево
с. Балкан
с. Бял кладенец
с. Долно поле
с. Кладенец
с. Кралево
с. Мадж ари
с. Пчелари
с. Пътниково
с. Рабово
с. Воденц и
с. Войводенец
с. Гледка
с. Голобрадово
с. Голям извор

53429
53789
55628
56633
55748
57769
57145
59197
62935
65704
65485
66398
66932
67862
77520
80995
81044
81829
12560
14787
24311
34014
44077
46574
54033
03544
10286
05503
06584
14060
15698
16496
16907
22375
22856
27663
31173
46084
46499
46557
46632
63313
63584
66086
66233
72792
00446
05983
06803
11106
36325
38042
48297
66634
68237
70250
70651
72103
10152
14708
20674
21078
36110
39001
43205
43877
47468
47737
48533
48698
48979
49446
55645
59183
61131
61844
66370
67146
70055
81116
84036
23964
35599
38368
51010
59210
65721
73208
73821
02436
07781
22770
37126
39400
46070
58815
59207
61025
11692
11822
15093
15610
15775
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214

ТОПОЛОВГРАД

215

ХАРМАНЛИ

с. Долно Ботево
с. Долно Черковищ е
с. Ж ълти бряг
с. Зимовина
с. Лясковец
с. Малък извор
с. Поповец
с. Светослав
с. Силен
с. Стамболово
с. Тънково
с. Царева поляна
с. Българска поляна
с. Владимирово
с. Доброселец
с. К. Петко войвода
с. Каменна река
с. Княж ево
с. Мрамор
с. Орешник
с. Орлов дол
с. Планиново
с. Присадец
с. Радовец
с. Сакарц и
с. Светлина
с. Синапово
с. Срем
с. Устрем
с. Ф илипово
с. Хлябово
с. Чукарово
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браниц а
с. Българин
с. Върбово
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надеж ден
с. Овчарово
с. Орешец
с. Остър камък
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Славяново
с. Смирненц и
с. Черепово
с. Черна могила
с. Шишманово

22575
22887
29550
30908
44803
46899
57618
65629
66411
68727
73585
78094
07346
11435
21659
24013
35866
37407
49219
53802
53895
56664
58428
61491
65156
65588
66487
68583
75191
76100
77325
81654
04128
04724
05298
06080
07315
12810
23011
23741
32100
32487
38011
43548
51041
53237
53775
54448
57434
58244
62832
67101
67581
80552
80827
83377

с. Драгоево
с. Златар
с. Имренчево
с. Кочово
с. Миланово
с. Мокреш
с. Мостич
с. Осмар
с. Суха река
с. Троиц а
с. Хан Крум
с. Борц и
с. Боян
с. Буйновиц а
с. Венец
с. Габриц а
с. Денниц а
с. Дренц и
с. Изгрев
с. Капитан Петко
с. Осеновец
с. Страхилиц а
с. Черноглавц и
с. Ясенково
с. Бож урово
с. Бяла река
с. Иваново
с. Конево
с. Крайгорц и
с. Кьолмен
с. Ловец
с. Маломир
с. Менгишево
с. Методиево
с. Нова Бяла река
с. Станянц и
с. Сушина
с. Тушовиц а
с. Чернооково
с. Браничево
с. Гусла
с. Загориче
с. Дойранц и
с. Долина
гр. Каолиново
с. Климент
с. Лиси връх
с. Лятно
с. Наум
с. Омарчево
с. Пристое
с. Сини вир
с. Тъкач
с. Средковец
гр. Плиска
с. Върбяне
с. Златна нива
с. Каспичан

23340
30942
32723
39133
48132
48862
49148
54273
70278
73170
78210
05685
05966
06865
10642
14132
20643
23724
32562
36155
54119
69729
81061
87610
05075
07692
32113
38306
39298
41054
43949
46773
47785
47915
51785
68847
70398
73537
81222
06094
18188
30137
21811
21960
36079
37232
43846
44865
51158
53521
58485
66531
73554
68388
56770
12838
31084
36590

ШУМЕН
216

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

217

ВЕНЕЦ

218

ВЪРБИЦА

219

КАОЛИНОВО

220

КАСПИЧАН
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221

НИКОЛА КОЗЛЕВО

222

НОВИ ПАЗАР

223

СМЯДОВО

224

ХИТРИНО

с. Косово
с. Кю левча
с. Марково
с. Могила
с. Векилски
с. Вълнари
с. Каравелово
с. Красен дол
с. Крива река
с. Никола Козлево
с. Пет могили
с. Руж иц а
с. Хърсово
с. Цани Гинчево
с. Църквиц а
с. Бедж ене
с. Войвода
с. Енево
с. Ж илино
с. Зайчино ореше
с. Избул
с. Мировц и
с. Памукчии
с. Писарево
с. Правенц и
с. Преселка
с. Сечищ е
с. Ст. Михайловски
с. Стан
с. Тръниц а
с. Александрово
с. Бял бряг
с. Веселиново
с. Ж елъд
с. Кълново
с. Ново Янково
с. Риш
с. Черни връх
с. Янково
с. Байково
с. Близнац и
с. Висока поляна
с. Върбак
с. Длъж ко
с. Добри Войниково
с. Единаковц и
с. Ж ивково
с. Звегор
с. Иглика
с. Калино
с. Каменяк
с. Развигорово
с. Сливак
с. Становец
с. Студениц а
с. Тервел
с. Тимарево
с. Трем
с. Хитрино
с. Черна

38804
41109
47319
48773
10330
12509
36194
39548
39760
51651
56071
63269
77582
78032
78656
03126
11819
27471
29391
30274
32353
48386
55292
56486
58027
58205
66353
69506
68744
73300
00330
07729
10762
29177
40840
52310
62732
80950
87429
02244
04430
11257
12663
21289
21405
27067
29341
30421
32250
35417
35969
61697
67283
68802
70099
72285
72401
73050
14516
80772

гр. Болярово
с. Воден
с. Вълчи извор
с. Голямо Крушево
с. Горска поляна
с. Денниц а
с. Дъбово
с. Златиниц а
с. Иглика
с. Камен връх
с. Крайново
с. Малко Шарково

05284
11658
12588
15881
17097
20657
24356
31019
32264
35756
39356
46704

с. Мамарчево
с. Оман
с. Попово
с. Руж иц а
с. Ситово
с. Стефан Карадж ово
с. Шарково
с. Страндж а
с. Борисово
с. Бояново
с. Вълча поляна
с. Голям Дервент
с. Гранитово
с. Добрич
с. Ж ребино
с. Изгрев
с. Кирилово
с. Лалково
с. Лесово
с. Малко Кирилово
с. Малък манастир
с. Маломирово
с. Мелниц а
с. Пчела
с. Раздел
с. Славейково
с. Стройно
с. Трънково
с. Чернозем
с. Александрово
с. Атолово
с. Воденичане
с. Дж инот
с. Зимниц а
с. Иречеково
с. Каменец
с. Богорово
с. Войника
с. Леярово
с. Лозенец
с. Маленово

46958
53504
57652
63272
66679
69208
83051
69674
05520
06001
12530
15730
17748
21542
29516
32576
36909
43116
43459
46615
46904
46797
47768
58801
61738
66980
69883
73328
81121
00343
00816
11661
20804
30898
32771
35794
04786
11908
43615
44118
46303

ЯМБОЛ
225

БОЛЯРОВО

226

ЕЛХОВО

227

СТРАЛДЖ А
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228

"ТУНДЖ А"

с. Първенец
Палаузово
с.
с. Саранско
с. Тамарино
с. Чарда
с. Лю лин
с. Недялско
с. Поляна
с. Правдино
с. Веселиново
с. Видинц и
с. Кабиле
с. Драма
с. Савино
с. Меден кладенец
с. Миладиновц и
с. Болярско
с. Гълъбинц и
с. Крумово
с. Кукорево
с. Генерал Инзово
с. Генерал Тошево
с. Ботево
с. Безмер
с. Боядж ик
с. Робово
с. Роза
с. Дряново
с. Асеново
с. Сламино
с. Стара река
с. Коневец

55244
59046
65406
72076
80220
44666
51384
57409
58003
10776
10985
35028
23557
65036
47562
48101
05308
18259
40018
40484
32740
14725
05863
03229
05952
62757
62921
23978
00758
67177
68878
38279

с. Симеоново
с. Скалиц а
с. Козарево
с. Челник
с. Каравелово
с. Калчево
с. Победа
с. Окоп
с. Овчи кладенец
с. Ханово
с. Маломир
с. Меж да
с. Х. Димитрово
с. Драж ево
с. Завой
с. Златари
с. Могила
с. Голям манастир
с. Търнава
с. Тенево
с. Чарган

66456
66737
37681
80306
36200
35609
56873
53480
53299
77150
46783
47682
77030
23501
30096
30956
48787
15789
73657
72240
80217

Приложение № 4към чл. 7, ал. 3, т. 1 и 2(Доп. – ДВ, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата
.................................................................................................................................................,
(собствено, бащ ино и фамилно име)
ЕГН ................................................................................,
притеж аващ /а лична карта № ................................., издадена на ........................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ....................................,
адрес: ........................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на
........................................................................................................................................................
(посочват се длъж ността и качеството, в което лиц ето има право да представлява, управлява или
контролира)
на .............................................................................................................................................................,
(наименование на кандидат/ползвател)
вписано в регистър на Окръж ен съд ......................................................................................,
№ ......................................, със седалищ е .................................................................... и адрес на
управление............................................., тел.: ................................,
факс: ....................................., e-mail ………………, ЕИК по БУЛСТАТ ……..…………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният, управляваният, контролираният от мен кандидат/ползвател не попада в някое
от обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 поради факта, че:
1. не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност или в проц едура по
ликвидац ия; не е склю чил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон или не е преустановил дейността си;
2. няма задълж ения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния проц есуален кодекс
към държ авата и/или към общ ина за данъц и и/или задълж ителни вноски за соц иалното
осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълж енията;
3. не е лишен от правото да упраж нява определена професия или дейност;
4. чрез измама или по небреж ност не е предоставена невярна информац ия, необходима за
удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или
изпълнението на договор;
5. не е склю чено споразумение с други лиц а с ц ел нарушаване на конкуренц ията;
6. не са нарушени правата на интелектуалната собственост;
7. не е правен опит:
а) да се повлияе на лиц а с правомощ ия за вземане на решения или контрол от РА и/или УО,
свързани с одобрението за получаване на финансова помощ ;
б) да получат информац ия от лиц а с правомощ ия за вземане на решения или контрол от РА и/или
УО, която мож е да им даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на
финансова помощ ;
8. не е установено, че по тяхна вина не са изпълнили задълж енията си по договор за предоставяне
на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиц ионни фондове, договор за
общ ествена поръчка, договор за конц есия за строителство или за услуга, довело до предсрочното
им прекратяване, изплащ ане на обезщ етения или други договорни санкц ии, с изклю чение на
случаите, когато неизпълнението е засегнало по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договорените дейности по договора;
9. не са констатирани при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с
бю дж ет, Европейската служ ба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни
недостатъц и при спазването на основните задълж ения по изпълнение на договор за предоставяне
на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиц ионни фондове, договор за
общ ествена поръчка, договор за конц есия за строителство или за услуга, което е довело до
предсрочното им прекратяване, изплащ ане на обезщ етения или други договорни санкц ии, с
изклю чение на случаите, когато неизпълнението е засегнало по-малко от 50 на сто от стойността
или обема на договорените дейности по договора;
10. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиц ионни фондове, договор за общ ествена поръчка, договор за конц есия за строителство или
за услуга съм нарушил чл. 118, 128, 245, 301, 302, 303, 304 или 305 от Кодекса на труда;
11. не е извършена нередност;
12. няма изискуеми и ликвидни задълж ения към РА, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълж енията;
13. не е вклю чено в системата за ранно откриване и по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
14. като представляващ кандидата/ползвателя на помощ та, негов законен или упълномощ ен
представител, член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъж ност,
както и като лиц е с правомощ ия за вземане на решения или контрол по отношение на
кандидата/ползвателя на помощ та:
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а) не съм обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
б) не съм свързано лиц е по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на РА, УО или със
служ ители на ръководна длъж ност в РА или УО;
в) не съм лиц е, което е на трудово или служ ебно правоотношение в РА или УО до една година от
прекратяване на правоотношението;
г) не съм осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: участие в организирана
престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301, 302, 302а, 303, 304,
304а, 304б, 304в, 305, 305а, 306 или 307 от Наказателния кодекс; престъпление против
финансовата, данъчната или осигурителната система, вклю чително изпиране на пари, по чл. 253,
253а, 253б, 254, 254а, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 258, 259, 259а или 260 от Наказателния кодекс;
престъпление против стопанството по чл. 219, 220, 221а, 223, 224, 225, 225б, 225в, 226, 227, 227б,
227в, 227г, 227д, 227е, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234а, 234б, 234в, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 242, 242а, 243, 244, 244а, 245, 246, 247, 248, 248а, 249, 250, 251 или 252 от Наказателния
кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194, 195, 196, 196а, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212а, 212б, 213, 213а, 214, 214а, 215, 216, 216а
или 217 от Наказателния кодекс; престъпления против народното здраве и против околната среда
по чл. 352, 352а, 353, 353а, 353б, 353в, 353г, 353д, 353е;
– престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 159а, 159б, 159в или 159г
от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление по
чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) не съм лиц е, за което е налично някое от обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12 или 13.
Представям следните доказателства съгласно чл. 7, ал. 5:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Декларирам, че в случай, че настъпят промени в декларираните обстоятелства, в рамките на 10
работни дни, РА щ е бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларац ия.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за
предоставени от мен неверни данни и документи.*
...................... 20....... г.
Подпис на деклариращ ия: ................................
(*) Декларац ията се попълва и подписва от всички лиц а представляващ ият кандидата/ползвателя
на помощ та, негови законни или упълномощ ени представители, член/ове на управителния му
орган, както и временно изпълняващ такава длъж ност, както и лиц ата с правомощ ия за вземане на
решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощ та. За кандидати общ ини
декларац ията се попълва и подписва от кмета на общ ината. За кандидати/ползватели общ ини само
кметът на общ ината представя свидетелство за съдимост съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3, т. 2
и чл. 39, т. 1.

Приложение № 5към чл. 20, ал. 1, т. 2
Списък на общ ините от селските райони, обслужвани от консолидиран ВиК
оператор

№

Консолидиран ВиК
оператор

1. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ЕАД,
гр. Бургас
2. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ООД,
гр. Варна
3. "Водоснабдяване и
канализац ия
Йовковц и" – ООД, гр.
Велико Търново
4. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ЕООД,
гр. Видин
5. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ООД,
гр. Врац а
6. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ЕООД,
гр. Добрич
7. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ООД,
гр. Кърдж али
8. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ООД,
гр. Перник
9. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ЕООД,
гр. Пловдив
10. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ООД,
гр. Русе
11. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ООД,
гр. Силистра
12. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ООД,
гр. Сливен
13. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ЕООД,
гр. Смолян
14. "Водоснабдяване и
канализац ия" – ЕООД,
София област

Общ ини
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско,
Руен, Созопол, Средец , Сунгурларе, Царево
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Елена, Златариц а, Лясковец , Павликени, Полски Тръмбеш, Страж иц а,
Сухиндол
Белоградчик, Бойниц а, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново
село, Руж инц и, Чупрене
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
Роман, Хайредин
Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел,
Шабла
Ардино, Дж ебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Брезник, Земен, Ковачевц и, Радомир, Трън
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Мариц а", Перущ иц а,
Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение,
Хисаря
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Алфатар, Главиниц а, Дулово, Кайнардж а, Ситово, Тутракан
Котел, Нова Загора, Твърдиц а
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
Чепеларе

Антон, Бож урищ е, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златиц а, Ихтиман, Копривщ иц а,
Костенец , Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец , Самоков, Своге,
Сливниц а, Чавдар, Челопеч
15. "Водоснабдяване и
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж , Николаево, Опан, Павел
канализац ия" – ЕООД, баня, Раднево, Чирпан
гр. Стара Загора
16. "Водоснабдяване и
Ивайловград, Лю бимец , Мадж арово, Минерални бани, Свиленград,
канализац ия" – ЕООД, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
гр. Хасково
17. "Водоснабдяване и
Велики Преслав, Венец , Върбиц а, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево,
канализац ия - Шумен" Нови пазар, Смядово, Хитрино
– ООД, гр. Шумен
18. "Водоснабдяване и
Болярово, Елхово, Стралдж а, "Тундж а"
канализац ия" – ЕООД,
гр. Ямбол

Приложение № 6към чл. 25, т. 5, 6 и 7
Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район,
устойчивостта на инвестицията и анализ разходи-ползи (финансов анализ)
1. Анализ на текущ ото състояние и проблеми в селския район:
1.1. Демографска структура на местното население (възраст, пол, етническа
принадлеж ност, доход, заетост, ниво на образование, здравен статус – в случай
на проект за изграж дане на соц иална инфраструктура);
1.2. Предлагани общ ествени услуги и инфраструктура, измерени в подходящ и
мерни единиц и (например на глава от населението за соц иални, културни,
спортни и образователни; кв.м за площ и за общ ествено ползване; брой и км за
пътищ а, улиц и и ВиК); разпределение на услугите по населени места;
1.3. Заетост и доходи (ниво на безработиц а в момента и в исторически план;
какво е съотношението по пол, етническа принадлеж ност и т.н.; средна
заплата).
2. Идентифицирани конкретни нужди, цели и приоритети вследствие на анализа на
текущ ото състояние и проблеми в селския район и във връзка с местните
стратегии и общ инските планове за развитие при отчитане целите и приоритетите
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на ПРСР 2014 – 2020.
3. Принос на избрания проект за подобряване условията на живот в селския
район (Формулиране конкретните цели на проекта в контекста на общ ите цели и
приоритети на местно ниво, както и степента, до която проектът щ е посрещ не
реалните нужди):
3.1. Демографско влияние (брой и групи население, към които е насочен
проектът);
3.2. Влияние върху предоставяните общ ествени услуги (подобряване достъпа до
общ ествени услуги; разнообразяване и/или подобряване качеството на услугите;
привличане на не-резиденти като туристи или с ц ел заетост);
3.3. Влияние върху заетостта и доходите (вкл. трудовата мобилност и
привличане на не-резиденти с ц ел заетост – разкриване на нови работни места –
временни за ц елите на проекта и/или постоянни; промяна в размера и
структурата на доходите);
3.4. Влияние върху качеството на ж ивот.
4. Анализ на устойчивостта на инвестицията:
4.1. Уместност и приемливост (степента, до която проектът отговаря на
действителните нуж ди и ц елите му, съгласувани с приоритетите на нац ионално,
секторно, местно ниво);
4.2. Капац итет за продълж аване на предоставяне на услугата и поддръж ка (кой
щ е е отговорен за оперирането и поддръж ката – идентифиц ирани ли са
източниц ите на необходимите финансови средства, осигурени ли са необходимите
човешки ресурси, оборудване);
4.3. Продълж ителност на участието на местната общ ност (за проекти, където
активното участие на общ ността е от решаващ о значение както за стимулирането
на продълж аването на предоставянето на услугата, така и за възстановяването
на разходите по предоставянето й);
4.4. Екологична стабилност (дали проектът е взел предвид влиянието върху
околната среда, така че негативните въздействия да бъдат или избегнати, или
намалени).
5. Анализ разходи-ползи (финансов анализ):
Представя се икономическа/финансова ж изнеспособност на проекта (за проекти,
генериращ и приходи по чл. 10, ал. 2 и 3) – дали всички разходи и ползи са
оц енени и претеглени и дали проектът гарантира приемливо ниво на финансова и
икономическа възвращ аемост.

Приложение № 7към чл. 29, ал. 10
Запитване за оферта
____________________________
(Дата)
От:
(Име и адрес на кандидата)
До:
(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФ ЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спец ификац ия (в случай че тя е
по-подробна, мож е да я прилож ите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдърж а:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спец ификац ия, съответстващ а на тази в настоящ ото запитване
3. Цена с описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Моля, офертата да съдърж а ц ялата необходима информац ия, за да бъде оц енена. Да бъде
изготвена на офиц иална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да
ни бъде изпратена по пощ ата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденц ия или
доставена лично.
Моля, същ о така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към
Агенц ията по вписванията поради факта, че това е задълж ително условие към предлаганите от нас
доставчиц и при приемане и оц еняване на проектите, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г.
Подпис ....................................
(печат)

Приложение № 8към чл. 31, ал. 2(Отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.,

в сила от 5.01.2018 г.)

Приложение № 9към чл. 31, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩ И1
Долуподписаният/ата .............................................................................................................................,
(собствено, бащ ино и фамилно име)
ЕГН ................................................................................,
притеж аващ /а лична карта № .............................................., издадена на ...........................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ....................................,
адрес: .........................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ....................................................................................................................................
(посочват се длъж ността и качеството, в което лиц ето има право да представлява и управлява)
на ...............................................................................................................................................................,
(наименование на кандидат)
вписано в регистър на Окръж ен съд .............................................................................., № ................,
със седалищ е .......................................................................... и адрес на управление
............................................., тел.: ................................,
факс: .........................., e-mail ………………, ЕИК по БУЛСТАТ ……………….…………………
__________________
1 Попълва се и се подписва от лиц е с право да представлява и управлява кандидата. В случай че

кандидатът се представлява заедно от няколко лиц а, се попълват данните и декларац ията се
подписва от всички тях.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Общ ият размер на помощ та за дейностите по проекта, за които се прилагат
правилата за помощ de minimis, заедно с получените на територията на
Република България други помощ и de minimis за период три последователни
години, вклю чително текущ ата до датата на деклариране, предоставени на:
а) представляваното от мен предприятие;
б) предприятията, с които представляваното от мен предприятие образува "едно
и същ о предприятие" по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функц ионирането на Европейския съю з към помощ de minimis;
в) всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое
от предприятията, образуващ и "едно и същ о предприятие";
г) както и в случай че някое от предприятията, които образуват "едно и същ о
предприятие", се е възползвало от помощ de minimis, получена преди разделяне
или отделяне, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166
лв.), както и на 100 000 евро (195 583 лв.) за предприятия, осъщ ествяващ и
шосейни товарни превози за чуж да сметка или срещ у възнаграж дение.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от
Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.
................... 20....... г. Подпис на деклариращ ия: ...............
За да определите вида на получената помощ , прочетете обясненията в настоящ ото
приложение и ако е необходимо, попълнете таблиците в тях.
За да получите минимална помощ (помощ de minimis), следва да се уверите, че
минималната помощ , за която кандидатствате, заедно с получените на
територията на Република България други минимални помощ и за период три
последователни години, вклю чително текущ ата до датата на деклариране, не
надхвърля съответните тавани за помощ та de minimis: до левовата равностойност
на 200 000 евро (391 166 лв.), както и до левовата равностойност на 100 000
евро (195 583 лв.) за предприятията, осъщ ествяващ и шосейни товарни превози за
чуж да сметка или срещ у възнаграж дение. Размерът на получените минимални
помощ и се определя като сбор от помощ та, за която се кандидатства, и
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получената минимална помощ на територията на Република България от:
· предприятието, което представлявате;
· предприятията, с които представляваното от Вас предприятие образува "едно и
същ о предприятие" по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
· всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое
от предприятията, образуващ и "едно и същ о предприятие" съгласно чл. 3, пар. 8
на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
· тези от предприятията, образуващ и "едно и същ о предприятие", които са се
възползвали от минимална помощ след разделяне или отделяне съгласно чл. 3,
пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
I. Определение за "едно и същ о предприятие"
· В определението за "едно и същ о предприятие" съгласно чл. 2, пар. 2 на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 попадат всички предприятия, които поддърж ат
помеж ду си поне един вид от следните взаимоотношения:
· а) дадено предприятие притеж ава мнозинството от гласовете на акц ионерите
или съдруж ниц ите в друго предприятие;
· б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от
членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго
предприятие;
· в) дадено предприятие има право да упраж нява доминиращ о влияние спрямо
друго предприятие по силата на договор, склю чен с това предприятие, или на
разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
· г) дадено предприятие, което е акц ионер или съдруж ник в друго предприятие,
контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акц ионери
или съдруж ниц и в това предприятие, мнозинството от гласовете на акц ионерите
или съдруж ниц ите в това предприятие.
· Предприятия, поддърж ащ и едно от взаимоотношенията, посочени в букви а) – г)
по -горе, посредством едно или няколко други предприятия, същ о се разглеж дат
като едно и същ о предприятие.
· Моля, попълнете таблиц ата по-долу с информац ия за всички предприятия,
попадащ и в обхвата на определението за "едно и същ о предприятие" към датата
на деклариране, вклю чително представляваното от Вас предприятие, и независимо
дали същ ите са получавали минимална помощ :
ЕИК

Наименование

…

…

II. Сливащ и се, вливащ и се или придобити предприятия
В случай на сливания, вливания или придобивания всички предходни помощ и de
minimis, предоставяни на някое от сливащ ите се предприятия, се вземат под
внимание при определяне на това, дали дадена нова помощ de minimis, отпусната
на новото предприятие или на придобиващ ото предприятие, не води до
превишаване на съответния таван.
Моля, попълнете таблиц ата по-долу с информац ия за всички предприятия, които
са се влели, слели със или са придобити през последните три данъчни години от
някое от предприятията, образуващ и "едно и същ о предприятие" съгласно т. I,
независимо дали са получавали минимална помощ :
Предприятие, което се е
Правоприемник от
вляло, сляло или е придобито
т. I
ЕИК

Наименование

Данни за преобразуването

Дата на
Вид преобразуване
ЕИК Наименование преобразуването (вливане/сливане/придобиване)
(документа)

III. Помощ , получена преди отделяне или разделяне, ако предприятието се е
възползвало от нея
Ако дадено предприятие се разделя на две или повече отделни предприятия,
помощ та de minimis, отпусната преди разделянето, се счита за предоставена на
предприятието, което се е възползвало от нея, като по принц ип това е
предприятието, поемащ о дейностите, за които е била използвана помощ та de
minimis. Ако не е възмож но по този начин да се определи кое предприятие е
получило помощ та, то тя се разпределя пропорц ионално на базата на
счетоводната стойност на собствения капитал на новите предприятия към
действителната дата на разделянето/отделянето.
Моля, попълнете таблиц ата по-долу с информац ия за всички случаи на отделяне
от или разделяне на някое от предприятията, образуващ и "едно и същ о
предприятие" съгласно т. І:
Предприятие по т. І, Ново предприятие
което е участвало в
в резултат на
отделяне или
преобразуването
разделяне

Данни за преобразуването

Разпределение на
помощ та

Вид
Дата на
За
За ново
ЕИК Наименование ЕИК Наименование преобразуването преобразуване
(отделяне/ предприятие
предприятие
(документа)
по т. I
разделяне)

Моля, представете пояснителна информац ия в свободен текст за начина, по който
е разпределена помощ та при случаите на отделяне или разделяне, като посочите
начина, по който е осъщ ествено преобразуването, метода на разпределяне на
помощ та и документите, по които това мож е да бъде проверено:
IV. Получена минимална помощ
За да прец ените дали получената от Вас помощ представлява минимална помощ и
какъв е нейният размер, следва да проверите дали в Условията за
кандидатстване, в договора/договорите или в друг акт, който Ви дава право да
получите помощ та, предоставената Ви помощ не е описана като минимална помощ
или помощ "de minimis", или съответно не е посочен прагът за размера на
помощ та, който не следва да бъде превишаван. Помощ de minimis мож е да бъде
предоставена на основание редиц а регламенти на ЕС, като например: Регламент
(ЕС) № 1407/2013, изменящ Регламент (ЕО) № 1998/2006, Регламент (ЕС) №
1408/2013, прилож им за селскостопанския сектор, изменя Регламент № 1535/2007,
Регламент (ЕС) № 360/2012 за дейности по услуги от общ икономически интерес и
Регламент (ЕС), изменящ Регламент (ЕО) № 875/2007, прилож им за сектор
рибарство и аквакултури. Ако и след тази проверка не постигнете увереност за
вида и размера на помощ та, следва да се обърнете към органа, предоставил
помощ та.
Следва да имате предвид, че помощ та мож е да бъде директна или индиректна
помощ :
1.1. Директна – директен трансфер на средства към представляваното от Вас
предприятие, или
1.2. Индиректна – без да е налиц е директен трансфер на средства от публичен
орган към представляваното от Вас предприятие, Вие получавате икономическа
изгода, като участвате в общ и мероприятия, финансирани с публични средства.
Минимална помощ мож е да бъде и отпускането на заеми при по-ниски лихвени
проц енти или други облекчителни условия, предоставянето на гаранц ии по заеми
при по-облекчени условия, капиталовите субсидии, освобож даването от данъц и,
такси или спестяване на други разходи, предоставяне и получаване на услуги
или доставки при условия, различни от пазарните и др.
Ако дадено предприятие изпълнява шосейни товарни превози за чуж да сметка или
срещ у възнаграж дение както и ако извършва други дейности, за които се прилага
таванът от 200 000 EUR, таванът от 200 000 EUR се прилага за предприятието,
при условие че в същ ото се поддърж а аналитична счетоводна отчетност,
гарантиращ а разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите,
доказващ а, че помощ ите за дейността по шосейни товарни превози не надвишават
100 000 EUR.
Моля, попълнете таблиц ата по-долу с информац ия за получените от
представляваното от Вас предприятие минимални помощ и на територията на
Република България, вклю чително като "едно и същ о предприятие" съгласно т. І
и в резултат на преобразуванията по т. ІІ и т. ІІІ, за период три
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последователни години, вклю чително текущ ата до датата на декларирането.
Следва да имате предвид, че помощ та се счита за получена от датата на
склю чване на договора за предоставянето й или от датата на издаване на друг
документ, който дава на бенефиц иента ю ридическото право да я получи.
Година
на
предоставяне
на помощ та 2

ЕИК
n

2016 4

n -1

2015

n -2

2014

Размер
Разходи 3 ,
Орган,
Регламент,
на
предоставил за които е
съгласно който е
та
предоставена
помощ та
получена помощ та помощ
(в лева)
помощ та

Данни за получателя
Наименование

Общ о:
______________
2 Година "n" означава текущ ата година, а години "n -1" и съответно "n -2"
означават двете предходни години. Периодът на данъчната година се определя
според данъчните години, използвани от предприятието в съответната държ ава
членка на ЕС.
3 Посочва се конкретният вид услуга, актив и др.
4 Посочените години са примерни и следва да бъдат актуализирани спрямо
съответната година на попълване на декларац ията.

Приложение № 10към чл. 35, ал. 1(Изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.,изм., бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.)
Заявление за кандидатстване:
Уникален идентификац ионен номер
(УИН)
Уникален регистрац ионен номер
(УРН)

……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
Попълва се от служ ител на РА

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
РАЗПЛАЩ АТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Подмярка 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩ АБИ
ИНФ РАСТРУКТУРА“
I. Наименование на
кандидата
II. Наименование на проекта
III. Населено място където щ е се реализира
проектът (село/град, пощ . код, общ ина,
област)
I. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА
1. За общ ини, юридически лица и други:
ЕИК на кандидата:
2. За кмета на общ ината, управителя на ЮЛНЦ, ВиК оператор и/или представляващ ия кандидата:
Име, презиме,
фамилия
ЕГН:
Лична карта
валидна до:
издадена
№:
от:
3. За всички кандидати:
Данни за банкова сметка:
Име на обслуж ващ а
банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
Седалищ е/постоянен адрес на кандидата:
Населено
гр./с.
Пощ . код:
място:
Улиц а:
№
бл.
кк
вх.
Общ ина:
Област:
Адрес за кореспонденция:
Населено
гр./с.
Пощ . код:
място:
Улиц а:
№
бл.
кк
вх.
Общ ина:
Област:
Телефон:
Ф акс:
е-mail:
Упълномощ ено лице (в случай че има такова):
Име, презиме,
фамилия
ЕГН:
Лична карта
валидна до:
издадена от:
№:
Пълномощ но №:
Заповед на кмета №/дата:
II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Подробно описание на проектното предлож ение се извършва в заявлението за подпомагане)
1. Кратко описание на проектното предложение:
1.1. Вид на
1. Строителство, реконструкц ия и/или рехабилитац ия на нови и същ ествуващ и
инвестициите
улиц и и тротоари, и съоръж енията и принадлеж ностите към тях
(Изберете от
2. Строителство, реконструкц ия и/или рехабилитац ия на нови и същ ествуващ и
падащ ото меню)
общ ински пътищ а, и съоръж енията и принадлеж ностите към тях
3. Изграж дане, реконструкц ия и/или рехабилитац ия на водоснабдителни
системи и съоръж ения в агломерац ии с под 2000 е.ж . в селските райони
4. Изграж дане и/или обновяване на площ и за широко общ ествено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на общ ествените потребности от
общ инско значение
5. Изграж дане, реконструкц ия, ремонт, оборудване и/или обзавеж дане на
соц иална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от
проц еса на деинституц ионализац ия на дец а и възрастни, вклю чително
транспортни средства
6. Реконструкц ия и/или ремонт на общ ински сгради, в които се предоставят
общ ествени услуги, с ц ел подобряване на тяхната енергийна ефективност
7. Изграж дане, реконструкц ия, ремонт, реставрац ия, закупуване на
оборудване и/или обзавеж дане на обекти, свързани с културния ж ивот,
вклю чително мобилни такива, вклю чително и дейности по вертикалната
планировка и подобряване на прилеж ащ ите пространства
8. Реконструкц ия, ремонт, оборудване и/или обзавеж дане на общ инска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони (един
обект – детска градина, финансирана чрез бю дж ета на общ ината, или един
обект основно или средно училищ е, финансирано чрез бю дж ета на
общ ината)

1.2. Кратко описание
на инвестицията, за
която се
кандидатства:

ап. №

ап. №

Един обект –
детска
градина
финансирана
чрез
бю дж ета на
общ ината

Един обект –
основно или
средно
училищ е,
финансирано
чрез бю дж ета
на общ ината

Строителство, реконструкц ия и/или рехабилитац ия, изграж дане, обновяване, ремонт и/или реставрац ия на:
Оборудване и/или обзавеж дане за:
Мобилни обекти, свързани с културния ж ивот, и/или транспортни средства за соц иалната инфраструктура:
Придобиване на компю търен софтуер, патентни и авторски права, лиц ензи, регистрац ия на търговски марки за:
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Общ и разходи, свързани с проекта:
Други:
2. Юридически статус на кандидата:
2.1. Кандидатствам по №
от дата
заповед за
определяне на прием:
2.2. Общ размер на разходите по проекта:
(Посочва се размерът на разходите, за които се кандидатства)
2.3. Максимален размер на финансовата помощ в проц ентно съотношение спрямо
допустимите за подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестиц ията не генерират нетни приходи
2.4. Максимален размер на финансовата помощ в проц ентно съотношение спрямо
допустимите за подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестиц ията щ е генерират нетни приходи (не е прилож имо за проекти, по които
размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля
левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти по чл. 4, т. 7)
2.5. Максимален размер на финансовата помощ в проц ентно съотношение спрямо
допустимите за подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестиц ията щ е генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000
евро

точка,
подточка

Общ размер на финансовата помощ :
(в проц ентно съотношение спрямо размера на разходите, за които се кандидатства, както и
в левова равностойност)
3. Заявявам междинно плащ ане в размер на:
3.1. Първо междинно плащ ане

лв.

лв.

лв.
(стойност)
Кратко описание на етапа:
3.2. Второ междинно плащ ане
(само при инвестиции,
включващ и СМР)

лв.
(стойност)
Кратко описание на етапа:

III. ПРИДРУЖАВАЩ И ОБЩ И ДОКУМЕНТИ
(Изберете от падащ ото меню)
1. Заявление за подпомагане на хартиен и в електронен формат по образец
2. Таблиц а за допустими инвестиц ии на хартиен и в електронен формат по образец
3. Декларац ия в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защ ита на личните данни
4. Декларац ия за нередности в оригинал
5. Декларац ия в оригинал съгласно прилож ение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 1 и 2
6. Документ, издаден от обслуж ващ ата банка за банковата сметка на кандидата, по която щ е бъде преведена
финансовата помощ , получена по реда на тази наредба, в оригинал
7. Нотариално заверено изрично пълномощ но – в случай че документите не се подават лично от кандидата, или заповед
на кмета за кандидати общ ини
8. Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по реда на настоящ ата наредба
9. Копие от учредителен акт или устав, или друж ествен договор (не се изисква за кандидати общ ини)
10. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месец а, предхож дащ датата на подаване на
заявлението (не се изисква за кандидати общ ини)
11. Решение на общ ото събрание на читалищ ето за кандидатстване по реда на настоящ ата наредба
12. Решение на общ инския съвет за кандидатстване по реда на настоящ ата наредба
13. Решение на общ инския съвет, че дейностите, вклю чени в проектите, съответстват на приоритетите на общ инския
план за развитие на съответната общ ина
14. При одобрена стратегия за Водено от общ ностите местно развитие дейностите, вклю чени в проектите, трябва да
бъдат съгласувани с одобрената стратегия, декларац ия от председателя на колективния управителен орган на
местната иниц иативна група и/или местна иниц иативна рибарска група
15. Копие от регистрац ия по БУЛСТАТ
16. Удостоверение, издадено от Нац ионалната агенц ия за приходите, че ползвателят на помощ та няма просрочени
задълж ения, издадено не по-рано от 1 месец , предхож дащ датата на подаване на заявлението за подпомагане
17. Удостоверение, издадено от Агенц ия „Митниц и“, че ползвателят на помощ та няма просрочени задълж ения,
издадено не по-рано от 1 месец , предхож дащ датата на подаване на заявлението за подпомагане
18. Декларац ия в оригинал по чл. 3 и 4 ЗМСП и справката за обобщ ените параметри на предприятието, което подава
декларац ия (по образец , утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) – важ и за кандидати читалищ а и
ЮЛНЦ
19. Справка за дълготрайните активи или инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с
разбивка по вид на актив, дата и ц ена на придобиване (важ и за проекти, включващ и инвестиц ии за закупуване на
оборудване и/или обзавеж дане и/или транспортни средства и/или мобилни обекти)
20. Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или
Закона за биологичното разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оц енка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиц ионни предлож ения с
предмета и ц елите на опазване на защ итените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява
осъщ ествяването на инвестиц ионното предлож ение, респективно се съгласува планът/програмата/проектът и/или
разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за
водите
21. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвиж ими имоти, обект на инвестиц ията (важ и в случаите, когато
проектът щ е се изпълнява върху имот – собственост на кандидата)
22. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 9
години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на
строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтаж ни работи, за които се изисква разрешение
за строеж съгласно Закона за устройство на територията
23. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 9 години,
считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за
закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръж ения и/или обновяване на сгради и/или помещ ения и
строително-монтаж ни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за
устройство на територията
24. Заснемане на обекта/съоръж ението и/или архитектурен план на сградата, съоръж ението, обекта, който щ е се
изграж да, ремонтира или обновява (важ и, в случай че проектът включва разходи за строително-монтаж ни работи и за
тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиц ионен проект съгласно Закона за устройство на територията). За
инвестиц ионни проекти, които вклю чват обекти недвиж ими културни ц енности и графично и фотозаснемане на
обекта и съгласувателно становищ е, издадено от Министерството на културата
25. Одобрен инвестиц ионен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с
изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдърж анието на инвестиц ионните проекти (важ и, в
случай че проектът включва разходи за строително-монтаж ни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен
инвестиц ионен проект съгласно Закона за устройство на територията)
26. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лиц е (важ и, в случай че проектът включва разходи за
строително-монтаж ни работи). За инвестиц ионни проекти, които вклю чват обекти недвиж ими културни ц енности, за
дейности по реставрац ия количествените сметки трябва да са заверени от лиц а, вписани в регистъра по чл. 165 от
Закона за културното наследство
27. Разрешение за строеж (важ и в случай че проектът включва разходи за строително-монтаж ни работи и за тяхното
извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)
28. Становищ е на главния архитект с подробно описание на инвестиц ионното намерение, че строеж ът не се нуж дае от
издаване на разрешение за строеж (важ и, в случай че проектът включва разходи за строително-монтаж ни работи и за
тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)
29. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важ и, в случай че проектът включва разходи за
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеж дане)
30. Заверени количествено-стойностни сметки на хартиен носител и на електронен носител във формат „xls“
31. Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвиж има културна ц енност (само в случаите, когато дейността
вклю чва – реконструкц ия и/или рехабилитац ия и/или ремонт и/или реставрац ия и/или обновяване)
32. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становищ е и заверка с печат върху графичните материали на
проектната документац ия, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдърж анието на
инвестиц ионните проекти (изисква се само за инвестиц ионни проекти, които вклю чват обекти недвиж ими културни
ц енности)
33. Лиц ензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрац ията за дейностите и инвестиц иите по проекта, за
които се изисква лиц ензиране, разрешение и/или регистрац ия за извършване на дейността/инвестиц ията съгласно
българското законодателство
34. Предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки – обект на инвестиц ията, вклю чително с
посочени марка, модел, ц ена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиц ии за
строително-монтаж ни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и
електронен носител
35. Заверено от възлож ителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията по Закона за
общ ествените поръчки проц едура за изпълнение на дейностите по проекта (важ и, в случай че проектът вклю чва
разходи по чл. 29, ал. 1, т. 4, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява
възлож ител по чл. 5 и 6 от Закона за общ ествените поръчки)
36. Договор за финансов лизинг с прилож ен към него погасителен план за изплащ ане на лизинговите вноски (важ и, в
случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг)
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37. Една независима оферта в оригинал, която съдърж а наименованието на оферента, срока на валидност на офертата,
датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спец ификац ия на
активите/услугите, ц ена, определена в левове или евро, с посочен ДДС (важ и в случаите по чл. 29, ал. 9). В случаите
на инвестиц ии за строително-монтаж ни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на
хартиен и електронен носител във формат „xls“
38. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдърж ат наименование на оферента, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа
спец ификац ия на активите/услугите, ц ена, определена в левове или евро, с посочен ДДС. Кандидатът представя
запитване за оферта по образец съгласно прилож ение № 7 (важ и в случаите по чл. 29, ал. 10).В случаите на
инвестиц ии за строително-монтаж ни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на
хартиен и електронен носител
39. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска ц ена – и
писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му
40. В случаите, когато оферентите са чуж дестранни лиц а, следва да представят документ за правосубектност съгласно
нац ионалното им законодателство
41. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които имат най-малко следното минимално
съдърж ание – наименование на офертата, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и
печат на офертата, техническо предлож ение, ц еново предлож ение в левове с посочен ДДС (важ и в случаите на
чл. 29, ал. 15 – 18)
42. Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с вклю чена обосновка за мотивите,
обосновали избора (важ и в случаите на чл. 29, ал. 15 – 18)
43. Анализ за соц иално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестиц ията и анализ
разходи-ползи (финансов анализ) по образец съгласно прилож ение № 6
44. Индивидуален анализ ползи-разходи за съответния регион (изготвен в съответствие с Ръководство за Анализ
разходи-ползи на инвестиц ионни проекти 2014 – 2020 г.,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (важ и за кандидати ВиК оператори)
45. Декларац ия, подписана от кандидата, в която се изброяват подадени проектни предлож ения за дейности, допустими
за подпомагане съобразно демаркац ионната линия с Оперативна програма „Региони в растеж “, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж “ (само в случаите на подадени проектни предлож ения)
46.
(Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Решение на компетентния орган на ВиК оператора за
кандидатстване по реда на тази наредба.
IV. ПРИДРУЖАВАЩ И СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
(Изберете от падащ ото меню)
За дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и същ ествуващ и общ ински пътищ а,
улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях:
1. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Декларац ия от кмета на общ ината, че под терена, в който щ е се изпълнят
дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализац ионните системи (ВиК) или не се
предвиж да да се изграж дат или реконструират ВиК системи за период седем години считано от датата на склю чване на договора за
предоставяне на финансовата помощ
За дейности по чл. 4, т. 3 – изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони:
1. Становищ е от съответната басейнова дирекц ия, доказващ о, че обектите, предмет на инвестиц ията, не
противоречат на Плановете за управление на речните басейни
2. Становищ е и съгласуване на техническата документац ия от съответния консолидиран ВиК оператор (изисква се от
кандидат общ ина)
3. Съгласие от друж еството, експлоатиращ о/стопанисващ о ВиК мреж ата, за приемане за бъдещ а експлоатац ия и
поддръж ка на изградените по проекта мреж и и съоръж ения
4. Решение на общ инския съвет, с което съгласува проекта на ВиК оператора (изисква се от кандидат ВиК оператор)
5. Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за
водите (представя се само при ново строителство на водоснабдителни системи и съоръж ения, както и за дейностите,
свързани с разширяване на ВиК мреж и)
6. Решение на общ инския съвет или на ВиК оператора, с което кандидатът се задълж ава да спазва законодателството
в областта на държ авните помощ и при склю чване на договор за предоставяне на финансова помощ
7. Декларац ия от консолидиран ВиК оператор за съгласие за участие във всеки етап на изпълнението на одобрен
инвестиц ионен проект и извършване на мониторинг чрез наблю дение и оц енка на изпълнението на проекта
(изисква се от кандидат общ ина)
8.
(Нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 9.09.2016 г.) Прединвестиц ионно проучване (изисква се за проекти за
агломерац ии, които не са посочени в прилож ение № 3).
За дейности по чл. 4, т. 5 – изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни
средства:
1. Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната соц иална услуга
2. Полож ително становищ е от Министерството на труда и соц иалната политика по предлож ение на Агенц ията за
соц иално подпомагане за необходимостта, ц елесъобразността и спазването на изискванията по чл. 21, т. 3 за
соц иалните услуги, които щ е се разкрият
3. Полож ително становищ е от Агенц ията за соц иално подпомагане за бъдещ о финансиране на соц иалните услуги като
държ авно делегирана дейност
4. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.)
За дейности по чл. 4, т. 6 – реконструкция и/или ремонт на общ ински сгради, в които се предоставят общ ествени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност:
1. Решение на общ инския съвет, потвърж даващ о, че дейностите, свързани с инвестиц ии за подобряването на
енергийната ефективност, отговарят на общ инската програма за енергийна ефективност на съответната общ ина
2. Доклад и резю ме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от
2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифиц иране и оц енка на енергийните спестявания на сгради
За дейности по чл. 4, т. 7 – изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащ ите пространства:
1. Декларац ия за минимална помощ съгласно прилож ение № 9
За дейности по чл. 4, т. 8 – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общ инска образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони:
1. Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното
общ инско училищ е или средното общ инско училищ е или писмо от министъра на образованието и науката,
удостоверяващ о статута му и финансиращ ия орган
2. Заповед на кмета на общ ината и решение на общ инския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общ инската детска
градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващ о статута и финансиращ ия орган на детската градина
V. ДЕКЛАРАЦИИ
С подписване на заявлението за подпомагане декларирам, че:
1.
Не съм получавал/а публична финансова помощ от Европейските структурни и инвестиц ионни фондове или чрез други инструменти
на Европейския съю з в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и други публични средства за
разходите, за които кандидатствам за финансиране за дейностите по чл. 4 за същ ия обект/и
2.
Не съм подал проектно предлож ение за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркац ионната линия с Оперативна
програма „Региони в растеж “, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж “
3.
Нямам изискуеми и ликвидни задълж ения към РА
4.
Осигурил/а съм финансови средства за извършване на инвестиц ията
5.
Дейностите, вклю чени в проекта, не са физически започнати и/или извършени преди подаването на заявлението за подпомагане
6.
Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
7.
Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или 248а от Наказателния кодекс за представяне на неверни сведения
8.
Всички предоставени от мен офиц иални документи към настоящ ата дата удостоверяват действителното правно полож ение относно
посочените в тях факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са с вярно съдърж ание, автентични и носят моя
подпис
9.
Информиран съм, че щ е 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 мониторинга на Общ ата
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, както и че те могат да бъдат обработени от одитиращ и и разследващ и органи на Съю за и на държ авите
членки с ц ел защ ита на финансовите интереси на Съю за
10. Съгласен/а съм данните от статистическите изследвания, необходими за кандидатстване, оц енка, изпълнение, мониторинг,
измерване и отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г. за периода до
приклю чване на програмата, да бъдат предоставяни от Нац ионалния статистически институт на Управляващ ия орган на програмата,
както и разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата
11. Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези, представени на хартиен носител
12. Съгласен съм, че при получаване на пълен или частичен отказ на проекта всички оригинали на документи (технически и/или работни
проекти) щ е бъдат върнати след предоставяне от моя страна на нотариално заверено копие или копие, заверено от мен
13. Декларирам, че проекта след извършване на инвестиц ията:
– щ е генерира нетни приходи
– няма да генерира нетни приходи
(от падащ ото меню се избира вярната опц ия)
За срок от получаване на окончателното плащ ане по договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока по чл. 53,
ал. 1 и 2 и съгласно чл. 54 (в случаите на държавна или минимална помощ в срок до десет години от датата на сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ – чл. 53, ал. 1) се задължавам да:
1.
Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности
2.
Осигурявам достъп на територията на сградата за извършване на контролни дейности на упълномощ ените за това лиц а и да
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показвам необходимите документи за този контрол
3.
Да поддърж ам съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други кандидати
Кандидатствам за су ма от

лева

(Сумата трябва да бъде същ ата като записаната на ред „Сума на разходите“ от Таблиц а за допустимите инвестиц ии)
Дата
VI. Критерии за подбор

Име на кандидата

Подпис и печат

1. За инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и същ ествуващ и улици и тротоари, съоръженията и
принадлежностите към тях:
№
Критерии
Минимално
Максимален
Кандидатствам
Обосновка на
изискване
брой точки
за:
заявения брой
(Отбележ и с х)
точки,
включително и
документ/и,
обосноваващ /и
заявения брой
точки
1. Проектът се реализира на територията Проектът се реализира на
2
на общ ина, разполож ена в границ ите територията на общ ина от областите
на Северозападния район на
Плевен или Ловеч
Република България
Проектът се реализира на
3
територията на общ ина от областите
Видин, Врац а или Монтана
2. Проектът се реализира на територията Проектът се реализира на
3
на общ ина с високо ниво на
територията на общ ина със
безработиц а (по данни на Агенц ия по средногодишно равнищ е на
заетостта за средногодишното
регистрираната безработиц а до
равнищ е на регистрираната
10 %
безработиц а към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Проектът се реализира на
6
територията на общ ина със
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а от
10.01 % до 20 %
Проектът се реализира на
9
територията на общ ина със
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а от
20.01 % до 30 %
Проектът се реализира на
12
територията на общ ина със
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а от
30.01 % до 40 %
Проектът се реализира на
15
територията на общ ина със
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а над
40.01 %
3. Чрез инвестиц иите по проекта щ е се
18
осигури директна транспортна
свързаност на населено място/населени
места на територията на общ ина от
селски район с по-висок клас път
4. Брой население, което щ е се възползва Инвестиц ията се изпълнява на
10
от подобрените основни услуги, и
територията на населено
обхвата на териториално въздействие място/населени места с общ о
население до 500 души (по данни на
Нац ионалния статистически институт
към края на годината, предхож дащ а
датата на кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
15
територията на населено
място/населени места с общ о
население от 501 до 1000 души (по
данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
25
територията на населено
място/населени места с общ о
население от 1001 до 2000 души (по
данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
35
територията на населено
място/населени места с общ о
население от 2001 до 5000 души (по
данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
40
територията на населено
място/населени места с общ о
население над 5001 (по данни на
Нац ионалния статистически институт
към края на годината, предхож дащ а
датата на кандидатстване)
Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:

0

2. За инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и същ ествуващ и общ ински пътищ а, и съоръженията и
принадлежностите към тях:
№
Критерии
Минимално изискване
Максимален брой Кандидатствам
Обосновка на
точки
за:
заявения брой точки,
(Отбележ и с х)
вклю чително и
документ/и,
обосноваващ /и
заявения брой точки
1. Проектът се реализира на територията Проектът се реализира на
2
на общ ина, разполож ена в границ ите територията на общ ина от областите
на Северозападния район на
Плевен или Ловеч
Република България
Проектът се реализира на
3
територията на общ ина от областите
Видин, Врац а или Монтана
2. Проектът се реализира на територията Проектът се реализира на
3
на общ ина с високо ниво на
територията на общ ина със
безработиц а (по данни на Агенц ия по средногодишно равнищ е на
заетостта за средногодишното
регистрираната безработиц а до
равнищ е на регистрираната
10 %
безработиц а към края на годината,
Проектът се реализира на
6
предхож дащ а датата на
територията на общ ина със
кандидатстване)
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а от
10.01 % до 20 %
Проектът се реализира на
9
територията на общ ина със
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а от
20.01 % до 30 %
Проектът се реализира на
12
територията на общ ина със
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а от
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3. Изграж дане и/или реконструкц ия на
инфраструктура, която осигурява
транспортна свързаност на населени
места от селските райони до малките
градове от 4-то йерархично ниво
съгласно НКПР 2013 – 2015 (съгласно
прилож ен списък)

30.01 % досе40
%
Проектът
реализира
на
15
територията на общ ина със
средногодишно равнищ е на
регистрираната безработиц а над
40.01 %
Чрез инвестиц иите по проекта щ е се 20
осигури директна транспортна
свързаност на населено
място/населени места на територията
на общ ини от селски райони с
градовете от 4-то йерархично ниво
съгласно НКПР 2013 – 2025 г.
Проектът вклю чва инвестиц ии, чрез 22
които щ е се осигури транспортна
свързаност в рамките на не повече от
30 км на населено място/населени
места на територията на общ ини от
селски райони с градовете от 4-то
йерархично ниво съгласно НКПР
2013 – 2025 г.
26

4. Чрез инвестиц иите по проекта щ е се
осигури директна транспортна
свързаност на населено място/населени
места на територията на общ ина от
селски район с по-висок клас път от
републиканската пътна мреж а
5. Брой население, което щ е се възползва Инвестиц ията се изпълнява на
10
от подобрените основни услуги и
територията на населено
обхвата на териториално въздействие място/населени места с общ о
население до 1000 души (по данни
на Нац ионалния статистически
институт към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
15
територията на населено
място/населени места с общ о
население от 1001 до 2000 души (по
данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
20
територията на населено
място/населени места с общ о
население от 2001 до 5000 души (по
данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
25
територията на населено
място/населени места с общ о
население от 5001 до 10 000 души
(по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на
годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на
30
територията на населено
място/населени места с общ о
население над 10 001 души (по
данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:
3. За инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под
2000 е.ж. в селските райони:
№
Критерии
Минимално изискване
Максимален Кандидатствам за: Обосновка на
брой точки
(Отбележ и с х)
заявения брой
точки,
вклю чително и
документ/и,
обосноваващ /и
заявения брой
точки
1. Райони с установен или
Проектът се изпълнява на територията на общ ина с
20
прогнозиран воден стрес
установен или прогнозиран воден стрес (по информац ия от
(засушаване или недостиг Министерството на регионалното развитие и
на вода) и с лошо качество благоустройството към началната дата, определена в
на питейната вода
заповедта за прием на заявления за подпомагане)
Проектът се изпълнява на територията на общ ина с
25
установено лошо качество на питейната вода (по
информац ия от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството към началната дата, определена в
заповедта за прием на заявления за подпомагане)
2. Брой население, което щ е Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено
10
се възползва от
място/населени места с общ о население до 500 души (по
подобрените основни
данни на Нац ионалния статистически институт към края на
услуги, и обхвата на
годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
териториално въздействие
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено
20
място/населени места с общ о население от 501 до 1000
души (по данни на Нац ионалния статистически институт към
края на годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено
30
място/населени места с общ о население от 1001 до 1500
души (по данни на Нац ионалния статистически институт към
края на годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено
40
място/населени места с общ о население от 1501 до 2000
души (по данни на Нац ионалния статистически институт към
края на годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено
50
място/населени места с общ о население над 2000 души (по
данни на Нац ионалния статистически институт към края на
годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
3. Проекти, въвеж дащ и
5
иновативни технологии или
инвестиц ии с екологичен
ефект
Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:
4. За инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни
средства:
№
Критерии
Минимално изискване
Максимален Кандидатствам Обосновка на
брой точки
за:
заявения брой
(Отбележ и с х)
точки,
вклю чително и
документ/и,
обосноваващ /и
заявения брой
точки
1. Изграж дане, реконструкц ия, ремонт, Дейностите по проекта са изц яло насочени към
10
оборудване и/или обзавеж дане на
предоставяне на соц иални услуги за дец а
инфраструктура за соц иални услуги Дейностите по проекта са насочени към предоставяне 30
за дец а
на соц иални услуги за дец а с увреж дания
Дейностите по проекта щ е са делегирани от
60
държ авата (финансиране от държ авния бю дж ет) и са
насочени към предоставяне на соц иални услуги за
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2. Дейностите по проекта са насочени
към приобщ аване на уязвимите
общ ности (в това число и роми)
3. Проекти, създаващ и работни места
при изпълнение на допустимите
дейности

дец а с увреж дания

10

След реализац ията на проекта щ е бъдат създадени
до 10 нови работни места
След реализац ията на проекта щ е бъдат създадени
от 11 до 15 нови работни места
След реализац ията на проекта щ е бъдат създадени
над 15 нови работни места

20

10

30

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:
5. За инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,
свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащ ите пространства:
№
Критерии
Минимално изискване Максимален Кандидатствам за:
Обосновка на
брой точки
(Отбележ и с х)
заявения брой
точки,
вклю чително
и
документ/и,
обосноваващ /и
заявения брой
точки
1. Културна значимост:
15
Обектът, предмет на
инвестиц ията, е със
статут на недвиж има
културна ц енност с
категория „местно
значение“
Обектът, предмет на
15
инвестиц ията,
предоставя културни
услуги на населението
на населено място с от
Общ ествена значимост 100 до 500 души (по
данни на Нац ионалния
статистически институт
към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Обектът, предмет на
20
инвестиц ията,
предоставя културни
услуги на населението
на населено място с от
501 до 1000 души (по
данни на Нац ионалния
статистически институт
към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Обектът, предмет на
24
инвестиц ията,
предоставя културни
услуги на населението
на населено място с от
1001 до 2000 души (по
данни на Нац ионалния
статистически институт
към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Обектът, предмет на
29
инвестиц ията,
предоставя културни
услуги на населението
на населено място с от
2001 до 5000 души (по
данни на Нац ионалния
статистически институт
към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Обектът, предмет на
33
инвестиц ията,
предоставя културни
услуги на населението
на населено място с над
5001 души (по данни на
Нац ионалния
статистически институт
към края на годината,
предхож дащ а датата на
кандидатстване)
2.

Проектът се реализира
на територията на
общ ина, разполож ена в
границ ите на
Северозападния район
на Република България

Проектът се реализира
на територията на
общ ина от областите
Плевен или Ловеч

2

Проектът се реализира
на територията на
общ ина от областите
Видин, Врац а или
Монтана

3

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:
6. За инвестиции в реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общ инска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони:
Обосновка на
№
Критерии
Минимално изискване
Максимален
Кандидатствам
заявения брой
брой точки
за:
точки,
(Отбележ и с х)
вклю чително
и документ/и,
обосноваващ /и
заявения брой
точки
1. Проекти за
Проектът вклю чва дейности за
В зависимост от общ ия
инфраструктура,
реконструкц ия, ремонт, оборудване брой точки, определени
приоритизирана на база
и/или обзавеж дане на
по критериите на
Методология за
общ ообразователно училищ е,
Методологията
приоритизиране на
определено като приоритетно за
образователна
финансиране на база Методология
инфраструктура, одобрена за приоритизиране на
от министъра на
образователна инфраструктура,
образованието и науката
одобрена от министъра на
образованието и науката (съгласно
предоставен списък от МОН)
Проектът вклю чва дейности за
В зависимост от общ ия
реконструкц ия, ремонт, оборудване брой точки, определени
и/или обзавеж дане на детска
по критериите на
градина, определена като
Методологията
приоритетна за финансиране на
база Методология за
приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от
министъра на образованието и
науката (съгласно предоставен
списък от МОН)
2. Брой население, което щ е Критерият щ е се прилага само в
Не се попълва от
се възползва от
случай, че са налични два или
кандидата
подобрените основни
повече проекта, получили еднакъв
услуги, и обхвата на
брой точки по Методология за
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териториално въздействие

приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от
министъра на образованието и
науката. При оц енката на
проектите, получили еднакъв брой
точки по Методологията, по
настоящ ия критерий щ е се взема
предвид абсолю тният брой на
населението на населеното място, в
рамките на което се извършва
инвестиц ията, разделен на 100
Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:
*Кандидатът отбелязва/посочва в колона „Кандидатствам за“ кое минимално изискване от съответния критерий изпълнява, 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

Приложение № 11към чл. 36, ал. 1, т. 1
Критерии за подбор на проектни предлож ения с вклю чени инвестиц ии за
строителство, реконструкц ия и/или рехабилитац ия на нови и същ ествуващ и
улиц и, тротоари и съоръж енията и принадлеж ностите към тях
1
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в
Северозападния район
Проектът се реализира на територията на общ ина, разполож ена в
границ ите на Северозападния район на Р България
1.1
Проектът се реализира на територията на общ ина от областите Плевен
или Ловеч
1.2
Проектът се реализира на територията на общ ина от областите Видин,
Врац а или Монтана
2
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужващ а
общ ини с високо ниво на безработица
Проектът се реализира на територията на общ ина с високо ниво на
безработиц а (по данни на Агенц ията по заетостта за средногодишното
равнищ е на регистрираната безработиц а към края на годината,
предхож дащ а датата на кандидатстване)
2.1
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
равнищ е на регистрираната безработиц а до 10 %
2.2
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
равнищ е на регистрираната безработиц а от 10.01 % до 20 %
2.3
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
равнищ е на регистрираната безработиц а от 20.01 % до 30 %
2.4
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
равнищ е на регистрираната безработиц а от 30.01 % до 40 %
2.5
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
равнищ е на регистрираната безработиц а над 40.01 %
3
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява
директна свързаност на населено място с по-висок клас
републикански пътищ а
Чрез инвестиц иите по проекта щ е се осигури директна транспортна
свързаност на населено място/населени места на територията на общ ина
от селски район с по-висок клас път
4
Брой население, което щ е се възползва от подобрените основни
услуги, и обхвата на териториално въздействие
4.1
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени
места с общ о население до 500 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
4.2
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени
места с общ о население от 501 до 1000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
4.3
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени
места с общ о население от 1001 до 2000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
4.4
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени
места с общ о население от 2001 до 5000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
4.5
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени
места с общ о население над 5001 (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)

Точки
3

2
3
15

3
6
9
12
15
18

40
10

15

25

35

40

76
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за
подбор.
Критерии за подбор на проектни предлож ения с вклю чени инвестиц ии за
строителство, реконструкц ия и/или рехабилитац ия на нови и същ ествуващ и общ ински
Точки
пътищ а и съоръж енията и принадлеж ностите към тях
1
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападния
3
район
Проектът се реализира на територията на общ ина, разполож ена в границ ите
на Северозападния район на Р България
1.1
Проектът се реализира на територията на общ ина от областите Плевен или
2
Ловеч
1.2
Проектът се реализира на територията на общ ина от областите Видин, Врац а
3
или Монтана
2
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужващ а общ ини
15
с високо ниво на безработица
Проектът се реализира на територията на общ ина с високо ниво на
безработиц а (по данни на Агенц ията по заетостта за средногодишното
равнищ е на регистрираната безработиц а към края на годината, предхож дащ а
датата на кандидатстване)
2.1
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
3
равнищ е на регистрираната безработиц а до 10 %
2.2
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
6
равнищ е на регистрираната безработиц а от 10.01 % до 20 %
2.3
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
9
равнищ е на регистрираната безработиц а от 20.01 % до 30 %
2.4
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
12
равнищ е на регистрираната безработиц а от 30.01 % до 40 %
2.5
Проектът се реализира на територията на общ ина със средногодишно
15
равнищ е на регистрираната безработиц а над 40.01 %
3*
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява
22
транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките
градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР
3.1
Чрез инвестиц иите по проекта щ е се осигури директна транспортна
20
свързаност на населено място/населени места на територията на общ ини от
селски райони с градовете от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР
2013 – 2025 г.
3.2
Проектът вклю чва инвестиц ии, чрез които щ е се осигури транспортна
22
свързаност в рамките на не повече от 30 км на населено място/населени места
на територията на общ ини от селски райони с градовете от 4-то йерархично
ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г.
4*

5
5.1
5.2

5.3

Изграж дане и/или реконструкц ия на инфраструктура, която осигурява
директна свързаност на населено място с по-висок клас републикански пътищ а
Чрез инвестиц иите по проекта щ е се осигури директна транспортна
свързаност на населено място/населени места на територията на общ ина от
селски район с по-висок клас път от републиканската пътна мреж а
Брой население, което щ е се възползва от подобрените основни услуги, и
обхвата на териториално въздействие
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население до 1000 души (по данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население от 1001 до 2000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
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5.4

5.5

с общ о население от 2001 до 5000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население от 5001 до 10 000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население над 10 001 души (по данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)

25

30
74

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за
подбор.
* Едно проектно предлож ение не мож е да получи точки кумулативно по критерии 3 и 4.
Критерии за подбор на проектни предлож ения с вклю чени инвестиц ии за
изграж дане, реконструкц ия и/или рехабилитац ия на водоснабдителни системи и
съоръж ения в агломерац ии с под 2000 е.ж . в селските райони
1
Райони с установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или
недостиг на вода) и с лошо качество на питейната вода
1.1
Проектът се изпълнява на територията на общ ина с установен или
прогнозиран воден стрес (по информац ия от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството към началната дата, определена в заповедта за
прием на заявления за подпомагане)
1.2
Проектът се изпълнява на територията на общ ина с установено лошо качество
на питейната вода (по информац ия от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството към началната дата, определена в заповедта за
прием на заявления за подпомагане)
2
Брой население, което щ е се възползва от подобрените основни услуги, и
обхвата на териториално въздействие
2.1
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население до 500 души (по данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
2.2
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население от 501 до 1000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
2.3
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население от 1001 до 1500 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
2.4
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население от 1501 до 2000 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
2.5
Инвестиц ията се изпълнява на територията на населено място/населени места
с общ о население над 2000 души (по данни на Нац ионалния статистически
институт към края на годината, предхож дащ а датата на кандидатстване)
3
Проекти, въвеждащ и иновативни технологии или инвестиции с екологичен
ефект

Точки
45
20

25

50
10
20

30

40

50
5

100
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за
подбор.
Критерии за подбор на проектни предлож ения с вклю чени инвестиц ии за
изграж дане, реконструкц ия, ремонт, оборудване и/или обзавеж дане на соц иална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от проц еса на
Точки
деинституц ионализац ия на дец а или възрастни, вклю чително транспортни
средства
1
Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
60
инфраструктура за социални услуги за деца
1.1
Дейностите по проекта са изц яло насочени към предоставяне на соц иални
10
услуги за дец а
1.2
Дейностите по проекта са насочени към предоставяне на соц иални услуги
30
за дец а с увреж дания
1.3
Дейностите по проекта щ е са делегирани от държ авата (финансиране от
60
държ авния бю дж ет) и са насочени към предоставяне на соц иални услуги за
дец а с увреж дания
2
Проекти, осигуряващ и недопускане на дискриминация и приобщ аване
10
на уязвими общ ности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на
проблеми, създаващ и риск от бедност, социално изключване и
маргинализация
Дейностите по проекта са насочени към приобщ аване на уязвимите
общ ности (в т.ч. и роми)
3
Проекти, създаващ и работни места при изпълнение на допустимите
30
дейности
3.1
След реализац ията на проекта щ е бъдат създадени до 10 нови работни
10
места
3.2
След реализац ията на проекта щ е бъдат създадени от 11 до 15 нови
20
работни места
3.3
След реализац ията на проекта щ е бъдат създадени над 15 нови работни
30
места
100
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 50 точки по критериите за
подбор.
Критерии за подбор на проектни предлож ения с вклю чени инвестиц ии за
изграж дане, реконструкц ия, ремонт, реставрац ия, закупуване на оборудване
и/или обзавеж дане на обекти, свързани с културния ж ивот, вкл. мобилни такива,
Точки
вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилеж ащ ите
пространства
Проекти в зависимост от културната и общ ествената значимост на обекта
48
1
Културна значимост
15
1.1
Обектът, предмет на инвестиц ията, е със статут на недвиж има културна
15
ц енност с категория „местно значение“
2
Общ ествена значимост
33
2.1
Обектът, предмет на инвестиц ията, предоставя културни услуги на
15
населението на населено място с от 100 до 500 души (по данни на
Нац ионалния статистически институт към края на годината, предхож дащ а
датата на кандидатстване)
2.2
Обектът, предмет на инвестиц ията, предоставя културни услуги на
20
населението на населено място с от 501 до 1000 души (по данни на
Нац ионалния статистически институт към края на годината, предхож дащ а
датата на кандидатстване)
2.3
Обектът, предмет на инвестиц ията, предоставя културни услуги на
24
населението на населено място с от 1001 до 2000 души (по данни на
Нац ионалния статистически институт към края на годината, предхож дащ а
датата на кандидатстване)
2.4
Обектът, предмет на инвестиц ията, предоставя културни услуги на
29
населението на населено място с от 2001 до 5000 души (по данни на
Нац ионалния статистически институт към края на годината, предхож дащ а
датата на кандидатстване)
2.5
Обектът, предмет на инвестиц ията, предоставя културни услуги на
33
населението на населено място с над 5001 души (по данни на Нац ионалния
статистически институт към края на годината, предхож дащ а датата на
кандидатстване)
3
Инфраструктура в Северозападния район
3
Проектът се реализира на територията на общ ина, разполож ена в
границ ите на Северозападния район на Р България
3.1
Проектът се реализира на територията на общ ина от областите Плевен или
2
Ловеч
3.2
Проектът се реализира на територията на общ ина от областите Видин,
3
Врац а или Монтана
51
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за
подбор.
Критерии за подбор на проектни предлож ения с вклю чени
инвестиц ии за реконструкц ия, ремонт, оборудване и/или
Точки
обзавеж дане на общ инска образователна инфраструктура с
1

местно значение в селските райони
Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база
Методология за приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от министъра на
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2

образованието и науката
Проектът вклю чва дейности за реконструкц ия, ремонт,
оборудване и/или обзавеж дане на общ ообразователно
училищ е, определено като приоритетно за финансиране
на база Методология за приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от министъра на образованието
и науката
(съгласно
предоставен
списък ототМОН)
Брой
население,
което
щ е се възползва
подобрените
основни услуги, и обхвата на териториално въздействие
Критерият щ е се прилага само в случай, че са налични два
или повече проекта, получили еднакъв брой точки по
Методология за приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от министъра на образованието
и науката. При оц енката на проектите, получили еднакъв
брой точки по Методологията, по настоящ ия критерий щ е
се взема предвид абсолю тният брой на населението на
населеното място, в рамките на което се извършва
инвестиц ията, разделен на 100.

В зависимост от общ ия
брой точки, определени
по критериите на
Методологията

-

-

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 5 точки по критериите за
подбор.
Критерии за подбор на проектни предлож ения с вклю чени
инвестиц ии за реконструкц ия, ремонт, оборудване и/или
Точки
обзавеж дане на общ инска образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони
1
Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база
Методология за приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от министъра на
образованието и науката
В зависимост от общ ия
Проектът вклю чва дейности за реконструкц ия, ремонт,
брой точки, определени
оборудване и/или обзавеж дане на детска градина,
по критериите на
определена като приоритетна за финансиране на база
Методологията
Методология за приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от министъра на образованието
и науката (съгласно предоставен списък от МОН)
2
Брой население, което щ е се възползва от подобрените
основни услуги, и обхвата на териториално въздействие
Критерият щ е се прилага само в случай, че са налични два
или повече проекта, получили еднакъв брой точки по
Методология за приоритизиране на образователна
инфраструктура, одобрена от министъра на образованието
и науката. При оц енката на проектите, получили еднакъв
брой точки по Методологията, по настоящ ия критерий щ е
се взема предвид абсолю тният брой на населението на
населеното място, в рамките на което се извършва
инвестиц ията, разделен на 100.
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 5 точки по критериите за
подбор

Приложение № 12към чл. 41, ал. 2
Форма за наблюдение:
ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ПО
ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩ АБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
Име на кандидата: ………………………………………………………………………
Вид на кандидата: ………………………………………………………………………
УРН: ………………………………………………………………………………………
УИН: ………………………………………………………………………………………
I. Участие на кандидата по ПРСР 2007 – 2013 г.:
(моля, отбележ ете с Х вярното и посочете № на изпълнен договор, ако сте отбелязали „Да“)
Да

№
№
№
№
№

Не

на
на
на
на
на

договор
договор
договор
договор
договор

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

II. Наблюдение на изпълнението на дейностите по проекта:

Вид инвестиц ия

Изграж дане/ново
строителство, км

Реконструкц ия/рехабилитац ия,
км

Вид
принадлеж ности
(моля, опишете,
ако е прилож имо)

Общ ински
пътищ а,
съоръж ения и
принадлеж ности
към тях
Улиц и, тротоари,
съоръж ения и
принадлеж ности
към тях
Водоснабдителни
системи и
съоръж ения

Вид инвестиц ия

Изграж дане, кв.м

Обновяване, кв.м

Вид на площ ите (моля,
опишете)

Площ и за широко
общ ествено ползване

Вид инвестиц ия

Изграж дане/ново
строителство, бр.

Реконструкц ия/ремонт,
бр.

Оборудване
и/или
обзавеж дане
(моля,
опишете, ако
е прилож имо)

Соц иална инфраструктура
за предоставяне на услуги,
които не са част от проц еса
на деинституц ионализац ия
на дец а
Соц иална инфраструктура
за предоставяне на услуги,
които не са част от проц еса
на деинституц ионализац ия
на възрастни

Вид
сграда

Вид инвестиц ия

Вид на общ ествените услуги
(моля, опишете вида на
предоставяните услуги)

Реконструкц ия и/или ремонт на общ ински
сгради, в които се предоставят общ ествени
услуги

Вид
инвестиц ия

Изграж дане/ново
строителство, бр.

Реконструкц ия/ремонт/
реставрац ия, бр.

Оборудване
и/или
обзавеж дане
(моля,
отбележ ете с
„Да“ или „Не“)

Вид
сграда
(моля,
опишете)

Обекти,
свързани с
културния
ж ивот
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Вид инвестиц ия

Вид сграда

Оборудване и/или обзавеж дане
(моля, отбележ ете с „Да“ или „Не“)

Реконструкц ия, ремонт на
общ инска образователна
инфраструктура
III. При изпълнение на дейностите по проекта щ е бъде създадена заетост:
(Моля, отбележ ете вярното твърдение с Х. Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете брой създадени
работни места и вида на заетостта – временна/сезонна)
Да
Не
....................................................................................................................................................
IV. След изпълнение на дейностите по проекта щ е бъде създадена заетост:
(Моля, отбележ ете вярното твърдение с Х. Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете брой нови
създадени работни места)
Да
Не
…………………………………………………………………………………………….
V. С изпълнение на дейностите по проекта се внедряват нови
продукти/процеси/технологии:
(Моля, отбележ ете вярното твърдение с Х. Ако сте отбелязали „Да“, моля, посочете вида на
иновац ията)
Да
Не
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VI. Показатели за изпълнение по проекта:
(попълва се служ ебно от служ ители на РА)
№
O.1
O.2
O.3
O.15

Показател за изпълнение
Общ о публични разходи, лв.
Общ о инвестиц ии, лв.
Брой операц ии, получаващ и подкрепа
Брой на ж ителите, които се ползват от подобрените
услуги/инфраструктура

Стойност

Приложение № 13към чл. 43, ал. 1(Изм. – ДВ, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.)
Документи при кандидатстване за авансово плащ ане:
1. Заявка за авансово плащ ане (по образец ).
2. Нотариално заверено изрично пълномощ но или заповед на кмета в случай, че
документите не се подават лично от ползвателя на помощ та.
3. Банкова гаранц ия или запис на заповед (по образец ).
4. Решение на общ инския съвет, одобряващ о поемането на дълг, или решение на
общ инския съвет за одобряване на запис на заповед.
5. Договор за откриване и водене на спец иална отделна банкова подсметка за
средства от Европейския съю з по конкретния проект, склю чен меж ду ползвателите
общ ини и търговска банка, с вклю чена изрична клауза, че търговската банка щ е
следи ц елевото разходване на изплатените авансово средства.
6. Удостоверение, издадено от Агенц ията по вписванията, или удостоверение за
актуално състояние, издадено от съответния съд, потвърж даващ о, че ползвателят
на помощ та или ю ридическо лиц е – съдруж ник, не са обявени в несъстоятелност
или са в производство по несъстоятелност, или са в проц едура по ликвидац ия,
или са склю чили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.
740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си – не по-рано от 1
месец преди предоставянето му. (Не се представя от общ ини.)
7. (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.).
8. Удостоверение от общ ината по седалищ е на ползвателя за липса на
задълж ения. (Не се представя от общ ини.)
9. Свидетелство за съдимост, издадено не по-късно от 4 месец а преди
предоставянето му на представляващ ия ползвателя на помощ та, негов законен или
упълномощ ен представител, членовете на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъж ност, както и лиц ата с правомощ ия за вземане
на решения или контрол по отношение на ползвателя на помощ та (В случай на
ползватели на помощ та общ ини свидетелството се представя от кмета на
общ ината.)
10. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенц ия "Главна инспекц ия по
труда" за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10.
11. Декларац ия по образец (прилож ение № 4). (Представя се само в случаите,
когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства.)
12. Декларац ия от представляващ ия ползвателя на помощ та за наличие или липса
на двойно финансиране (по образец ).
13. Декларац ия от представляващ ия ползвателя на помощ та за получени държ авни
помощ и за съответната година (по образец ).
14. Проект на договор за поръчителство (по образец ).
15. Решение на съвета на директорите (при едностепенна система) или на
управителния съвет (при двустепенна система) на предлож ените за поръчители
ю ридически лиц а за склю чване на договора за поръчителство (представя се, в
случай че предлож ените за поръчители ю ридически лиц а са акц ионерни
друж ества).
16. Удостоверения от Нац ионалната агенц ия по приходите, че предлож ените за
поръчители лиц а нямат просрочени задълж ения, издадени не по-рано от 1 месец
преди датата на подаване на заявката за плащ ане.
17. Отчет за приходите и разходите за последното приклю чило тримесечие преди
подаване на заявката за авансово плащ ане на предлож ените за поръчители
ю ридически лиц а.
18. Счетоводен баланс за последното приклю чило тримесечие преди подаване на
заявката за авансово плащ ане на предлож ените за поръчители ю ридически лиц а.
19. Декларац ия за поетите задбалансови условни задълж ения от предлож ените за
поръчители ю ридически лиц а (по образец ).

Приложение № 14към чл. 44, ал. 1(Изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2017 г.,

в сила от 8.08.2017 г., бр. 3 от 2018 г.,

в сила от 5.01.2018 г.)

Документи при кандидатстване за междинно/окончателно плащ ане:
Общ и документи:
1. Заявка за меж динно/окончателно плащ ане (по образец ).
2. Нотариално заверено изрично пълномощ но или заповед на кмета в случай, че
документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощ та), съгласно
склю чения договор.
3. Удостоверение, издадено от Агенц ията по вписванията, или удостоверение за
актуално състояние, издадено от съответния съд, потвърж даващ о, че ползвателят
на помощ та или ю ридическо лиц е – съдруж ник, не са обявени в несъстоятелност
или са в производство по несъстоятелност, или са в проц едура по ликвидац ия,
или са склю чили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си – не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му. (Не се представя от общ ини.)
4. Свидетелство за съдимост, издадено не по-късно от 4 месец а преди
предоставянето му на представляващ ия ползвателя на помощ та, негов законен или
упълномощ ен представител, членовете на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъж ност, както и лиц ата с правомощ ия за вземане
на решения или контрол по отношение на ползвателя на помощ та. (В случай на
ползватели на помощ та общ ини свидетелството се представя от кмета на
общ ината.)
5. Декларац ия от представляващ ия ползвателя на помощ та за упраж няване правото
на данъчен кредит (по образец ).
6. Декларац ия от представляващ ия ползвателя на помощ та за наличие или липса
на двойно финансиране (по образец ).
7. Декларац ия от представляващ ия ползвателя на помощ та за получени държ авни
помощ и за съответната година (по образец ).
8. (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г.).
9. Удостоверение от общ ината по седалищ е на ползвателя за липса на
задълж ения. (Не се представя от общ ини.)
10. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенц ия "Главна инспекц ия по
труда" за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10.
11. Декларац ия по образец (прилож ение № 4). (Представя се само в случаите,
когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства.)
12. Удостоверение от обслуж ващ ата банка за банковата сметка на ползвателя на
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финансовата помощ или удостоверение от обслуж ващ ата банка за извънбю дж етна
банкова сметка, открита за получаване на средства по ПРСР 2014 – 2020 г. (за
общ ини).
13. Счетоводен баланс за годината, предхож дащ а годината на подаване на
заявката за плащ ане съгласно Закона за счетоводството (не се представя от
общ ини).
14. Счетоводен баланс към датата на подаване на заявката съгласно Закона за
счетоводството (не се представя от общ ини).
15. Отчет за приходите и разходите за годината, предхож дащ а годината на
подаване на заявката за плащ ане, съгласно Закона за счетоводството (не се
представя от общ ини).
16. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката
съгласно Закона за счетоводството (не се представя от общ ини).
17. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината,
предхож дащ а годината на подаване на заявката за плащ ане съгласно Закона за
счетоводството (не се представя от общ ини).
18. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на
подаване на заявката за плащ ане съгласно Закона за счетоводството (не се
представя от общ ини).
19. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната
система на ползвателя, доказващ а заприхож даването на финансирания актив.
20. Декларац ия по образец (в случай, че ползвателят няма регистрац ия по
Закона за данък върху добавената стойност), че ползвателят няма да упраж ни
правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 –
2020 г.
21. Първични счетоводни документи (фактури), доказващ и извършените разходи.
22. Платеж но нареж дане (друг документ), доказващ о плащ ане от страна на
ползвателя на помощ та.
23. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащ ането, доказващ о
плащ ане от страна на ползвателя на помощ та.
24. Договор за строителство (доставка) услуга меж ду ползвателя и изпълнителя
с детайлно описание на техническите характеристики, ц ена в левове или евро,
срок, количество ведно с подробна количествено-стойностна сметка на хартиен и
електронен носител. В договорите се описва ДДС.
25. Декларац ия от всеки доставчик, че активите – предмет на инвестиц ия, не са
втора употреба.
26. Приемо-предавателен протокол на хартиен и електронен носител, подписан от
ползвателя на помощ та и доставчика, с детайлно описание на техническите
характеристики на активите – предмет на инвестиц ията.
27. Договор за финансов лизинг с прилож ен към него погасителен план за
изплащ ане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
28. Застрахователна полиц а за предмета на инвестиц ията съгласно изискванията
на договора за предоставяне на финансовата помощ , в полза на РА, покриващ а
рисковете, описани в договора меж ду кандидата и РА, валидна за срок минимум
12 месец а, ведно с подробен опис на застрахованото имущ ество.
29. Квитанц ия или платеж но нареж дане (придруж ено от пълно дневно банково
извлечение) за изц яло платена застрахователна премия.
30. (Нова – ДВ, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г., изм., бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Декларац ия по образец за генериране на нетни приходи по проект (не се представя за проекти, по които
размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърлят левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 7 и за проекти – предмет на правилата за държ авни
помощ и).
31. (Нова – ДВ, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г., изм., бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Справка за паричните потоц и, заплащ ани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с
проекта (напр. такси за използването на инфраструктурата, продаж бата или отдаването под наем на земя или сгради или плащ ания за услуги) за период от склю чване на договора до датата на подаване на
заявка за плащ ане, подписана и от главния счетоводител, а в случаите на общ ини – и от кмета на общ ината (не се представя за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи
за проекта не надхвърлят левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 7 и за проекти – предмет на правилата за държ авни помощ и).
32. (Нова – ДВ, бр. 64 от 2017 г., в сила от 8.08.2017 г., изм., бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Справка за всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване, свързани с
финансирания проект за периода от склю чване на договора до датата на подаване на заявката за плащ ане, подписана и от главния счетоводител, а в случаите на общ ини – и от кмета на общ ината (не се
представя за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 7 и за проекти – предмет
на правилата за държ авни помощ и).
Специфични документи по видове дейности:
І. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и същ ествуващ и
улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Писмо-обосновка, съгласувано от лиц ето, упраж няващ о строителен надзор, и
подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от
строителя, детайлно изясняващ а обстоятелствата, налож или извършването на
допълнителни строително-монтаж ни дейности (когато е прилож имо).
11. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, вариац ионна
заповед, книга на обекта, издадени от изпълнителя, одобрена от лиц ето,
упраж няващ о строителен надзор, и възлож ителя (когато е прилож имо).
ІІ. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и същ ествуващ и
общ ински пътищ а и съоръженията и принадлежностите към тях:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и
електронен носител) от строителя, детайлно изясняващ а обстоятелствата,
налож или извършването на допълнителни строително-монтаж ни дейности (когато е
прилож имо).
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11. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, вариац ионна
заповед, книга на обекта, издадени от изпълнителя, одобрена от лиц ето,
упраж няващ о строителен надзор, и възлож ителя (когато е прилож имо).
ІІІ. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи
и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект
в случаите, предвидени в Закона за водите (за изграж дане на нови
водоснабдителни съоръж ения).
11. Становищ е от ВиК оператор за съответствие на изпълнението с одобрения
инвестиц ионен проект.
12. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и
електронен носител) от строителя, детайлно изясняващ а обстоятелствата,
налож или извършването на допълнителни строително-монтаж ни дейности (когато е
прилож имо).
13. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, вариац ионна
заповед, книга на обекта, издадени от изпълнителя, одобрена от лиц ето,
упраж няващ о строителен надзор, и възлож ителя (когато е прилож имо).
ІV. Изграждане и/или обновяване на площ и за широко общ ествено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на общ ествените потребности от общ инско
значение:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и
електронен носител) от строителя, детайлно изясняващ а обстоятелствата,
налож или извършването на допълнителни строително-монтаж ни дейности (когато е
прилож имо).
11. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, вариац ионна
заповед, книга на обекта, издадени от изпълнителя, одобрена от лиц ето,
упраж няващ о строителен надзор, и възлож ителя (когато е прилож имо).
V. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от
процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни
средства:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Сертификатът за енергийни характеристики на сграда съгласно Наредба
№ Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифиц иране
и оц енка на енергийните спестявания на сгради, издаден от лиц е по чл. 43,
ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, по
образец съгласно прилож ение № 3.
11. Свидетелство за регистрац ия на МПС.
12. Удостоверение за регистрац ия в Регистъра на доставчиц ите на соц иални
услуги към Агенц ията за соц иално подпомагане.
13. Лиц енз, издаден от председателя на Държ авната агенц ия за закрила на
детето, когато се предоставят соц иални услуги за дец а.
14. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Декларац ия по чл. 42, ал. 6.
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VI. Реконструкция и/или ремонт на общ ински сгради, в които се предоставят
общ ествени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други случаи
(образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Сертификатът за енергийни характеристики на сграда съгласно Наредба
№ Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифиц иране
и оц енка на енергийните спестявания на сгради, издаден от лиц е по чл. 43,
ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, по
образец съгласно прилож ение № 3.
VII. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване
и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни
такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащ ите пространства:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Сертификатът за енергийни характеристики на сграда съгласно Наредба
№ Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифиц иране и
оц енка на енергийните спестявания на сгради, издаден от лиц е по чл. 43, ал. 1,
съответно по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, по
образец съгласно прилож ение № 3.
11. Свидетелство за регистрац ия на МПС.
12. Становищ е съгласно чл. 83, ал. 3 от Закона за културното наследство
(когато е прилож имо).
13. Протокол от комисия и заповед на министъра на културата за приемане на
изпълнените дейности съгласно чл. 83а, ал. 2 от Закона за културното
наследство (когато е прилож имо).
VIIІ. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общ инска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони:
1. Протокол за откриване на строителна площ адка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строеж а при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строеж а и строителните и монтаж ните
работи при продълж аване на строителството за всички спрени строеж и по общ ия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Нац ионалния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж а (част,
етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строеж а (частта, етапа
от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатац ионни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащ ата
нормативна уредба.
8. Удостоверение за въвеж дане в експлоатац ия на строеж а, издадено от органа,
издал разрешението за строеж – за строеж и от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строеж а, издадено от Дирекц ията за нац ионален
строителен контрол – за строеж и първа, втора и трета категория, съгласно
чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Сертификатът за енергийни характеристики на сграда съгласно Наредба
№ Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифиц иране
и оц енка на енергийните спестявания на сгради, издаден от лиц е по чл. 43,
ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, по
образец съгласно прилож ение № 3.

Приложение № 15 към чл. 56а, ал. 1(Ново – ДВ, бр. 64 от 2017 г.,

в сила от 8.08.2017 г.,

изм., бр. 3 от 2018 г.,

в сила от 5.01.2018 г.)

1. Декларац ия по образец за генериране на нетни приходи по проект.
2. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Справка за паричните потоц и, заплащ ани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с проекта (напр. такси за използването на
инфраструктурата, продаж бата или отдаването под наем на земя или сгради или плащ ания за услуги) за периода от склю чване на договора до изтичането на срока по чл. 53, ал. 1, подписана и от главния
счетоводител, а в случаите на общ ини – и от кмета на общ ината (не се представя за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата
равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 7 и за проекти – предмет на правилата за държ авни помощ и).
3. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 5.01.2018 г.) Справка за всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване, свързани с финансирания проект за периода от склю чване на
договора до изтичането на срока по чл. 53, ал. 1, подписана и от главния счетоводител, а в случаите на общ ини – и от кмета на общ ината (не се представя за проекти, по които размерът на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 7 и за проекти – предмет на правилата за държ авни помощ и).
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