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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на земеделието и храните
№……….………………….
……………………. 2011 г.
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

ДОКЛАД
от Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните

ОТНОСНО:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29
юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 - 2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 6, ал. 1 от Инструкцията за изготвяне и съгласуване на проекти на
нормативни актове в Министерството на земеделието и храните, внасям за одобряване
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка

„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.
Основни предложения за промените в Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. се състоят
в следното:
1. В наредбата се въведоха разпоредбите на чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002
година относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности (обн. ОВ L. бр. 248 от 16 септември 2002 г.) и във връзка с изменения в ПМС №
18 от 2003 г. С тях се предвиди, че няма да се предоставя безвъзмездна финансова помощ в
случай, че кандидата/ползвателя или негов представител и членовете на управляващите им
органи попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 или ако е налице конфликт
на интереси. Изключение от това условие е предвидено за кандидатите/ползвателите на
помощта общини.
Липсата на обстоятелствата, заложени в изискванията на Регламента ще се доказват
от кандидата с декларация (Приложение № 2а) към момента на кандидатстване.
Ще се изискват официални документи, издадени от съответните компетентни
органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават и декларация за всички
останали обстоятелства, преди издаването на заповед за одобрение на заявлението за
кандидатстване и към момента на извършване на авансово, междинно и окончателно
плащане (документите са посечени в приложенията – свидетелство за съдимост,
удостоверение от Националната агенция по приходите и декларация Приложение № 2а и
удостоверение, че не са обявени в несъстоятелност или ликвидация).
В новото Приложение № 2а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 са описани изискванията,
определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002.
2. Съгласно условието на чл. 8, ал. 1, т. 6 от ПМС № 18 от 4 февруари 2003 г. за
създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз, към заявлението за кандидатстване е добавена нова
декларация за нередност.
3. С изменението се прецизират текстовете, регламентиращи приемане на заявление
за подпомагане към което не са представени всички изискуеми документи. Предвижда се
допустимостта на липсата или нередовност само на документи, които се издават от други
държавни или общински органи или институции.
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4. Във връзка с прието от Министерски съвет Постановление № 59 от 11 март 2011
г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния
бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното
възстановяване (обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.), в наредбата се регламентираха реда и
документите, които се подават към заявката за окончателно плащане от общини, които са
бенефициенти по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и са заявили
възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем по ПМС № 59 от 11 март
2011 г.
С писмо № 02-0409/528 от 15.03.2011 г. на Държавен фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция, са предложени и документите, които да бъдат изисквани
съответно да не се предоставят от ползвателите на помощта при получаване на безлихвен
заем по ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
5. Във връзка с № 01-0409/264 от 01.02.2011 г. на Държавен фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция в чл. 36, ал. 3 от наредбата, се създава т. 4 съгласно която, четири
месечния срок за обработка на заявленията за плащане се удължава с един месец, в
случаите когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от
Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на
прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на
агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на
счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.).
6. Във връзка с писмо № 01-0409/2862 от 17.11.2010 г. на Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция се създава нов чл. 40, с който се регламентира реда
за съгласуване на работните/техническите проекти, изготвени след сключване на договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и метода за преценка на
обосноваността на разходите.
7. Регламент на Комисията 1975/2006 относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за
подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г.), беше отменен с
Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на
мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.). С цел
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синхронизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз на
съответните места в наредбата Регламент (ЕО) № 1975/2006 се заменя с Регламент (ЕО) №
65/2011.
8. В наредбата са включени промени, свързани с прецизирането на отделни
разпоредби, които създават затруднения и нееднозначно тълкуване в процеса на
прилагане.
Цел на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г.:
С проекта се цели да се синхронизират нормите на наредбата с европейското
законодателство и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на
прилагането й.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба № 24 от
29 юли 2008 г.:
Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на
Министерство на земеделието и храните.
Очакваните резултати от предлаганите изменения:
Да се синхронизират разпоредбите с Европейското законодателство.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
След анализ за съответствие с правото на Европейския съюз в проекта на наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. са извършени необходимите
промени за синхронизиране с действащата нормативна уредба на Европейския съюз по
усвояването на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони.
Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г.
беше публикуван на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони
за съгласуване със заинтересованите лица.
Проекта на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. е съгласуван в съответствие с
разпоредбите на чл. 5 от Инструкцията за изготвяне и съгласуване на проекти на
нормативни

актове

в

Министерството

на

земеделието

и

храните

Направените

целесъобразни бележки и предложения са отразени.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с гореизложеното и на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители предлагам да
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одобрите предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от
29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.
С уважение,

СВЕТЛАНА БОЯНОВА
Заместник-министър на земеделието
и храните
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Проект

Р Е П У БЛ И К А БЪ Л ГА Р И Я
Министър на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм., бр. 11 от 2010 г., изм. и доп., бр. 45 от 2010 г. изм. и доп., бр.
55 от 2010 г., изм. и доп., бр.78 от 2010 г., изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4)

Не

се

предоставя

безвъзмездна

финансова

помощ

в

случай,

че

кандидата/ползвателя на помощта, съдружниците в гражданско дружество или техни
законни или упълномощени представители попадат в някоя от категориите, определени в
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности (ОВ L. бр. 248 от 16 септември 2002 г.).”.
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидатът/ползвателят на помощта юридическо
лице и член/ове на управителният им орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична
длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на
заявлението за подпомагане или;

2. при които представляващият кандидатът/ползвателят на помощта гражданско
дружество и съдружник физическо лице, член/ове на управителният орган, прокурист или
търговски пълномощник на юридическо лице съдружник в гражданско дружество, както и
временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е
участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
3. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
(6) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 и 5 се доказва от кандидата/ползвателя на
помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за
обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър,
в срок от 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за
представянето им.
(7) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 4, 5 и 6.”.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
§ 2. В чл. 21, ал. 6 думите „независими оценители, притежаващи знания” се заменят
с „лица притежаващи квалификация и опит”.
§ 3. В чл. 22 се създава т. 19:
„19. за които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 4 и/или 5.”.
§ 4. В чл. 25, ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3, ОДФ - ПСМП приема заявлението за подпомагане, при
условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни
и/или общински органи или институции, за които кандидата представи писмено
доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция
за издаване на липсващият или нередовният документ. Кандидатът подписва декларация, че
е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите найкъсно в срок по чл. 26, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.”.
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „случай на” се добавят „нередовност или липса на документи,
както и при възникване на”, а след думата срок се добавя „до”.
2. Създава се нова ал. 6:

„(6) В случаите по ал. 5, РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за
удължаване на срока по ал. 1.”
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9, а думите „ал. 6 или 7” се заменят с „ал. 7 или 8”.
§ 6. В чл. 27, ал. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „разкриване” се заменя с „установяване”.
2. В т. 2 думата „разкриване” се заменя с „установяване”.
§ 7. В чл. 28, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5, както и не
представяне на документите по чл. 28а, ал. 1.”.
§ 8. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а (1) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане,
РА изисква в срок по чл. 14, ал. 6, т. 2 от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от представляващият кандидата, юридическо лице и
член/ове на управителният му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, или от
представляващият кандидата гражданско дружество, съдружник физическо лице и член/ове
на управителният орган на юридическо лице съдружник в гражданско дружество, както и
временно

изпълняващ

такава

длъжност,

включително

прокурист

или

търговски

пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му;
2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидата или юридическо лице съдружник в
гражданско дружество не е обявено в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
3. удостоверение, потвърждаващо, че кандидата или юридическо лице съдружник в
гражданско дружество не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не порано от 1 месец преди предоставянето му;
4. декларация съгласно чл. 14, ал. 6, т. 2.
(2) В случаите на кандидати общини не се прилага ал. 1.”.
§ 9. В чл. 34 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от
получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване (обн., ДВ,
бр. 22 от 2011 г.) (ПМС № 59 от 11 март 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59

от 11 март 2011 г., след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на
окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) В случаите по ал. 3 към заявката за окончателно плащане се представят
проформа фактура и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури
на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документите по т. 16,
17 и 18 от подраздел „Общи документи:”, раздел III. „Документи, които ползвателят на
помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане” от Приложение № 5, за
разходите, които не са реално извършени.
(5) В срок от седем дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на
окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта, общините подали
заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г., представят в РА документите по т. 16,
17 и 18 от подраздел „Общи документи:”, раздел III. „Документи, които ползвателят на
помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане” от Приложение № 5.”.
§ 10. В чл. 36, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от
Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на
прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на
агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на
счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един
месец.”.
§ 11. В чл. 37 думите „чл. 31 от Регламент на Комисията 1975/2006 относно
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по
отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368,
23.12.2006 г.)” се заменят с „чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари
2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011)”.
§ 12. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006” се заменят с „чл. 30 от
Регламент (ЕО) № 65/2011”.
2. Създава се т. 7:
„7. установи обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5.”.
§ 13. Създава се нов чл. 40:

„Чл. 40. (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен
идеен проект, кандидатът представя за съгласуване в РА изготвения работен/технически
проект.
(2)

Разплащателна

агенция

преценява

обосноваността

на

разходите

на

представеният по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни цени или с
оценяваща комисия съставена по чл. 21, ал. 6.”.
§ 14. В чл. 46 се създават ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи, до извършване на окончателно плащане,
обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5, ползвателят на помощта дължи връщане на
изплатените авансови и/или междинни плащания, заедно със законните лихви върху тях.
(5) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5 са
съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проект, ползвателят на
помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта, заедно със законните лихви
върху тях.”.
§ 15. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 3 думите „чл. 26 от Регламент (ЕК) № 1975/2006” се заменят с „чл. 24 от
Регламент (ЕО) № 65/2011”.
2. В т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 1975/2006” се заменят с „Регламент (ЕО) №
65/2011”.
3. В т. 17 се създават букви „д”, „е” и „ж”:
„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.”.
4. В т. 31 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7
декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006)” се заменят с „чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011”.
5. Точка 34 се изменя така:
„34. „Генериращ приход” е всяка дейност, която включва инвестиция в
инфраструктура, чието използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите

или всяка дейност, която включва продажбата или отдаването под наем на земя сгради или
всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане.”.
§ 16. Създава се Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2:
Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2:
ДЕКЛАРАЦИЯ 1
по чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф
2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/-ата ________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична карта №___________________________,
издадена на _______________________ от МВР – гр. _______________________________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на _________________________________________________________________, вписано
(наименование на кандидата)

в регистър на Окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен
индентификационен код _______________________, № _______________________,
със

седалище

____________________

___________________________________________,

и
тел.:

адрес

на

управление

_________________,

факс:

__________________, БУЛСТАТ ____________________ - кандидат/ползвател на помощ по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по
несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм
сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на
производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура, съгласно
националните законови и подзаконови актове;
1

Декларацията се подписва задължително от представляващият и управляващият кандидата/ползвателя
юридическо лице и от представляващият кандидата/ползвателя гражданско дружество, съдружниците
физически лица и членовете на управителният орган, прокуриста или търговският пълномощник на юридическо
лице съдружник в гражданско дружество. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице,
декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на
кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния
управителен орган.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да
обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане
на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното
законодателство на държавата, в която е седалището ми и по българското законодателство,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в
престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а от НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана
от РА;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по
договор финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на
ръководни или контролни функции с лице, на трудово и/или служебно правоотношение в
Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в
представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или
акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;
9. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20....... г.

Декларатор:”.

§ 17. В Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В Раздел I „Данни за кандидата” се правят следните изменения и допълнения:
а) в таблица „Придружаващи документи” се правят следните изменения и
допълнения:

аа) ред 9 се изменя така:
„9. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидата и
юридическото лице съдружник в гражданско дружество нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от
кандидата (не се изисква от кандидати общини)

”.

бб) ред 10 и 11 се отменят.
вв) създават се редове 30 и 31:
„30. Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1 (посочена в Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6,
т. 1 и 2) (не се изисква от кандидати общини)
31. Декларация за нередности

”.

б) в таблица „Придружаващи документи, които се представят от местни поделения на
вероизповеданията, признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за
вероизповеданията” се правят следните изменения и допълнения:
аа) ред 9 се изменя така:
„9. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидата няма
просрочени задължения издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му –
оригинал или заверено копие от кандидата

”.

бб) създават се редове 25 и 26:
„25. Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1 (посочена в Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6,
т. 1 и 2)
26. Декларация за нередности

”.

в) след думата „проекти” на ред 2 от таблица „Специфични документи за дейности по
чл. 4, ал. 1, т. 2:” се добавя „(изисква се само за недвижимите културни ценности)”.
г) след думата „проекти” на ред 2 от таблица „Специфични документи за дейности по
чл. 4, ал. 1, т. 3:” се добавя „(изисква се само за недвижимите културни ценности)”.
д) след думата „проекти” от таблица „Специфични документи за дейности по чл. 4, ал.
1, т. 4:” се добавя „(изисква се само за недвижимите културни ценности)”.
2. След таблица „ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация:” от Раздел
III „Описание на проектното предложение” се добавя „Декларация за нередности”:
„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ¹
2

2

¹ Декларацията се подписва задължително от представляващият и управляващият кандидата/ползвателя
юридическо лице и от представляващият кандидата/ползвателя гражданско дружество, съдружниците
физически лица и членовете на управителният орган, прокуриста или търговският пълномощник на юридическо
лице съдружник в гражданско дружество. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице,
декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на
кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния
управителен орган.

Долуподписаният/-ата ________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична карта №___________________________,
издадена на _______________________ от МВР – гр. _______________________________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на _________________________________________________________________, вписано
(наименование на кандидата)

в регистър на Окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен
индентификационен код _______________________, № _______________________,
със

седалище

____________________

___________________________________________,

и
тел.:

адрес

на

управление

_________________,

факс:

__________________, БУЛСТАТ ____________________ - кандидата мярка 322 „Обновяване
и развитие на населените места” декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006
г., а именно:
Под „нередност” следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от
действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за
резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите,
управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси,
събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а” от
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или
документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на
средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или
от името на Европейските общности;
- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка;

- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати
първоначално.
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на
нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА;
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават
сигналите за нередности, със случая на нередност, информацията се подава директно до един
или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до Ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони”
2007-2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващия орган на „Програмата за
развитие на селските райони” 2007-2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности и до Ръководителя на Дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности” в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
Дата: ..................... Подпис на деклариращия: ………..”.
§ 18. В Приложение № 5 към чл. 33, ал. 1, се правят следните изменения и
допълнения:
1. В раздел I. „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за авансово плащане:” се създават т. 6, 7, 8, 9 и 10:
„6. Свидетелство за съдимост на представляващият ползвателя на помощта
юридическо лице и членовете на управителният му орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в
съответния

управителен

орган.

Свидетелството

за

съдимост

се

представя

и

от

представляващият ползвателя на помощта гражданско дружество, съдружник физическо
лице и член/ове на управителният орган на юридическо лице съдружник в гражданско
дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец

преди предоставянето му – оригинал или копие заверено от ползвателя на помощта. (Не се
представя от общини).
7. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателя на помощта и
юридическото лице съдружник в гражданско дружество нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от
ползвателя на помощта. (Не се представя от общини).
8. Удостоверение потвърждаващо, че ползвателя на помощта или юридическо лице
съдружник в гражданско дружество не са обявени в процедура по несъстоятелност, издадено
от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено
копие. (Не се представя от общини).
9. Удостоверение потвърждаващо, че ползвателя на помощта или юридическо лице
съдружник в гражданско дружество не са в процедура по ликвидация, издадено от
съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено
копие. (Не се представя от общини).
10. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2. (посочена в Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т.
1 и 2) (Не се представя от общини).”.
2. В раздел II. „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане:” се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 2 и 3 се отменят:
б) точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателя на помощта
и юридическото лице съдружник в гражданско дружество нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от
ползвателя на помощта. (Не се представя от общини).”.
в) създават се т. 17 и18:
„17. Свидетелство за съдимост на представляващият ползвателя на помощта
юридическо лице и членовете на управителният му орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в
съответния

управителен

орган.

Свидетелството

за

съдимост

се

представя

и

от

представляващият ползвателя на помощта гражданско дружество, съдружник физическо
лице и член/ове на управителният орган на юридическо лице съдружник в гражданско
дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или копие заверено от ползвателя на помощта. (Не се
представя от общини).

18. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2. (посочена в Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т.
1 и 2) (Не се представя от общини).”.
3. В раздел III. „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при
заявка за окончателно плащане:” се правят следните изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи:” се правят следните изменения и допълнения:
аа) точка 2 и 3 се отменят:
бб) точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателя на помощта
и юридическото лице съдружник в гражданско дружество нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от
ползвателя на помощта. (Не се представя от общини).”.
вв) в т. 16 след думата „разходи” се добавя „(не се представят в случаите по чл. 34, ал.
4)”.
гг) в т. 17 след думата „фактура” се добавя „(не се представят в случаите по чл. 34, ал.
4)”.
дд) в т. 18 след думата „помощта” се добавя „(не се представя в случаите по чл. 34, ал.
4)”.
ее) създават се т. 27, 28, 29 и 30:
„27. Свидетелство за съдимост на представляващият ползвателя на помощта
юридическо лице и членовете на управителният му орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в
съответния

управителен

орган.

Свидетелството

за

съдимост

се

представя

и

от

представляващият ползвателя на помощта гражданско дружество, съдружник физическо
лице и член/ове на управителният орган на юридическо лице съдружник в гражданско
дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или копие заверено от ползвателя на помощта. (Не се
представя от общини).
28. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2. (посочена в Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т.
1 и 2) (Не се представя от общини).
29. Проформа фактура (представя се в случаите по чл. 34, ал. 4).
30. Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на
системата за електронни бюджетни разплащания (представя се в случаите по чл. 34, ал. 4).”.
б) в подраздел „I. Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини,
детски площадки и съоръженията към тях:” се създава т. 6

„6. Доклад и/или сертификат за контрол съгласно чл. 63 от Наредба №1 от 12 януари
2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн., ДВ,
бр. 10 от 2009 г.), в случаите на изграждане на площадки за игра.”.
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
Министър на земеделието и храните

