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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
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ДО  

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители 

и чл. 10, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в 

системата на Министерството на земеделието и храните, внасям за одобрение проект 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

(обн., ДВ, бр. 9 от 2016 г.). 

 

Основни положения: 

Финансовата помощ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) на мярка 19 „Водено от 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № № 1 от 

22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
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общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. се предоставя само на МИГ, 

които имат сключено споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР. 

Подмярката има за цел обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс 

за ефективното изпълнение на стратегии за ВОМР и тяхното популяризиране, както и 

повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и 

насърчаване на активното му участие в процеса на прилагане на стратегиите. 

 

В Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. са уредени условията и реда за прилагане 

на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от ПРСР 2014-2020 г., в това число: финансовите условия за предоставяне на 

помощта, допустимите и недопустимите разходи за местните инициативни групи 

(МИГ), реда за одобряване на финансовата помощ и на планираните от МИГ дейности 

и разходи, условията, отнасящи се до изпълнение на дейността на МИГ, както и 

условията и реда за изплащане на финансовата помощ.  

 

След обнародване на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. в Държавен вестник се 

установи необходимост от някои промени в нея, което налага и нейното изменение и 

допълнение. Предлаганите промени не са свързани с промяна на ПРСР 2014 – 2020 г., 

а са във връзка с извършени промени в други нормативни актове, както и за уточнения 

и прецизиране на приложимата нормативна уредба. Целта на предложения 

нормативен акт и очакваните резултати от прилагането му са именно осигуряването на 

съответствие с други нормативни актове, както и прецизиране и уточняване на 

определени текстове. 

 

Основните предложения за изменение и допълнение са следните: 

1. Навсякъде в Наредба № 1 от 2016 г. „договор за изпълнение на стратегия за 

ВОМР” се заменя със „споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР“ с цел 

синхронизиране с Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.). 

2. Навсякъде в Наредба № 1 от 2016 г. правомощието за издаване на заповед за 

одобрение на заявления за одобрение на финансова помощ и на заявления за 
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одобрение на планирани дейности и разходи на министъра на земеделието и храните 

или упълномощено от него лице се заменя с такова на ръководителя на УО на ПРСР 

2014-2020 г., съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

3. Създава се чл. 5а, според който дейности на територията на Република 

България, за които има определени опростени разходи, се включват в заявлението за 

планирани дейности и разходи, като задължително се използват посочените в 

наредбата стойности. Разпоредбата се създава, тъй като към момента липсва изрична 

такава за задължителния характер при използването на опростените разходи. Това ще 

позволи тяхното използване на практика и ще доведе до реално опростяване на 

процедурата по изплащане на разходите, за които има определени стойности и не е 

проведена процедура по ЗОП. 

4. С цел постигане на яснота се създава чл. 6а, с който се уточнява, че 

определените стойности на опростените разходи са с включен данък добавена 

стойност за местни инициативни групи, които не са регистрирани по Закона за данък 

върху добавената стойност. 

5. В чл. 8 се поставя ново изискване по отношение на допустимите за 

възстановяване разходи, извършени от МИГ, според което МИГ трябва да отговаря на 

условията за допустимост, посочени в Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“, не само при одобрение на стратегията за ВОМР, но и 

при извършване на плащане по подмярка 19.4. Изискването се въвежда съгласно 

разпоредбата на приложение I, т. 2 А) iii от Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014 на 

Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (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, според което дадена заявка за плащане бива разпоредена едва 

след изпълнението на достатъчен брой проверки с цел да се установи съответствие с 

нормативната уредба на Съюза, като във връзка с ЕЗФРСР трябва да има и процедури 

за проверка спазването на условията за предоставяне на помощта, включително 

сключването на договори, както и за спазването на всички приложими съюзни и 

национални нормативни разпоредби, включително определените в програмата за 

развитие на селските райони. 
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6. Към допустимите разходи в чл. 9, ал. 2 се добавя възможността за финансиране 

на разходи за застраховане дълготрайни материални активи, закупени не само по реда 

на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. и на Наредба № 23 от 2009 г., но и такива, 

закупени по реда на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“, до срока, определен за задължително застраховане 

съгласно съответните наредби. Допълнението се налага, тъй като МИГ, изпълнявали 

проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ са закупили техника и 

оборудване, необходими за функциониране на офиса, които съгласно наредбата за 

прилагане на подмярката са задължителни за застраховане за период от 5 години. 

Същевременно срокът за изпълнение на проектите по същата подмярка е шест или 

девет месеца. В тази връзка разходите за задължителната застраховка на тези активи 

могат да бъдат финансирани от допустимите текущи разходи по подмярка 19.4 на 

МИГ, които имат сключено споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР. 

7. Поясняват се текстовете на чл. 9, ал. 2, т. 2 и т. 3.  

8. Към допустимите разходи се създава възможността за финансиране на разходи 

за участие на МИГ не само в дейности на Националната и на Европейската селска 

мрежа за развитие на селските райони, но и на такива на Европейската ЛИДЕР 

асоциация и други асоциации на МИГ. Допълнението се предлага, тъй като участието 

на МИГ в дейностите на тези асоциации биха били от полза във връзка със споделяне 

на опит, добри и лоши практики и др. свързани с работата на МИГ и подобряване на 

нейното качество. 

9. В чл. 10, т. 11 се допуска възможността разходите, извършени от МИГ за такси 

за издаване на изискуеми документи, винетни такси и техническо обслужване на 

автомобил, телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, топло- и 

електроенергия, вода да бъдат плащани в брой. Това се налага, тъй като този вид 

разходи са на много ниска стойност и на практика не е оправдано да бъдат плащани 

по банков път. 

10. Към недопустимите разходи в чл. 10 се добавят разходи за възнаграждения на 

служители на МИГ за предоставяне на външни услуги за участия в комисии за избор 

на проекти на същата МИГ, тъй като тези служители получават възнаграждения за 

заплати съгласно трудовите договори, които са сключени със съответната МИГ. 

11. Създава се текст с изискване за предоставяне на нотариално заверено изрично 

пълномощно, когато заявленията не са подписани от законния представител на МИГ, 

както и такъв с изискване за подаване на декларации съгласно приложение № 6 към 
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чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22 от 2015 г., попълнени от законния представител на 

МИГ, от членовете на колективния управителен орган и от представляващите по 

закон и пълномощие членове на колективния управителен орган на МИГ, когато 

същите са юридически лица. По този начин наредбата се привежда в съответствие с 

чл. 7, ал. 6 от Постановление № 162 от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (обн., 

ДВ, бр. 53 от 2016 г.). 

12. С промяната на т. 3 на текста на чл. 11, ал. 2 от Наредбата се заличава текст, 

според който заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4, което не 

е получено в деловодството в срок се оставя без разглеждане. Промяната се предлага 

по целесъобразност, тъй като изпускането на срока от МИГ би означавало лишаване 

от възможност да получи средствата, необходими за осигуряване изпълнението на 

стратегията за ВОМР. 

13. Наредба № 1 от 2016 г. предвижда максималният размер на финансова помощ, 

предназначен за текущи разходи да не надвишава 80 на сто от средствата в рамките на 

стратегията, като останалите се използват за изпълнение на дейности, свързани с 

нейното популяризиране. Изпълнението на това изискване започва да се следи от 

Държавен фонд „Земеделие“ през 2022 г., като се взимат предвид извършените 

разходи по всички подадени преди това заявки за плащане. При нарушаване на 

изискването от страна на МИГ, с оглед неговото изпълнение, ДФЗ отказва изплащане 

на част или цяла заявка за плащане. Възможно е обаче неспазването на изискването от 

страна на МИГ да е такова, че сумата, която трябва да бъде удържана от заявка за 

плащане да надвишава стойността на заявената за плащане такава. По тази причина, с 

цел недопускане на подобна ситуация, с изменението на Наредбата в чл. 34, ал. 2 и 3 

се предлага проследяване спазването на изискването да започне от 2021 г. 

14. В чл. 36 се добавя задължение на МИГ да осигури публичност на дейността си 

и на източниците на финансиране съгласно раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от 

Регламент (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 

apis://Base=NARH&DocCode=83932&ToPar=Art24_Al1_Pt8&Type=201/
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морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, 

L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност, съгласно 

изискването на същия регламент. 

15. Към изискуемите документи при подаване на заявка за авансово плащане се 

добавя изискване за представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от 

съответния съд не по рано от 1 месец преди предоставянето му, тъй като такова се 

изисква при подаване на заявки за плащане съгласно приложение № 7, но не е 

включено по отношение на заявка за авансово плащане. 

16. Към изискуемите документи при подаване на заявки за плащане се създава 

задължение за предоставяне на удостоверение от лицата по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 

22 от 2015 г., че не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по 

несъстоятелност или в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец 

преди предоставянето му – оригинал или заверено копие.“. Документът се добавя във 

връзка с поставеното ново изискване по отношение на допустимите за възстановяване 

разходи, извършени от МИГ, според което МИГ трябва да отговаря на условията за 

допустимост, посочени в Наредба № 22 от 2015 г.  

17. В Допълнителните разпоредби се създава дефиниция за непреки разходи с цел 

по-голяма яснота при прилагане на съответните опростени разходи. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата:  

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на 

Министерството на земеделието и храните. Финансовите средства, необходими за 

възстановяване на извършените от МИГ допустими разходи, ще бъдат предвидени в 

сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове, предложения 

проект няма отношение към правото на Европейския съюз, поради факта, че не се 

въвеждат нови норми на европейското законодателство, а се уреждат условията и реда 

за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“ от ПРСР. 

 

Проектът на наредбата е обсъден с представители на заинтересованите страни 
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на заседание на тематичната работна група, проведено на 24.10.2016 г., протокол от 

което прилагаме към настоящия доклад. 

Проектът на наредба е публикуван на електронните страници на 

Министерството на земеделието и храните и на Програмата за развитие на селските 

райони – www.prsr.government.bg за съгласуване със заинтересованите лица.  

Проектът на наредба е съгласуван в съответствие с разпоредбите на Правилата 

за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на 

земеделието и храните. Направените целесъобразни бележки и предложения са 

отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 9а от Закона за подпомагане 

на земеделските производители предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане 

на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

 

 

С уважение, 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 

Заместник-министър  

на земеделието и храните 

   

   

   

   

 

http://www.prsr.government.bg/


 

 

Проект! 

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 

2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2016 г., изм. и доп., бр. 53 от 2016 г.) 

 

 

 

 

§ 1. В чл. 3 думите „или оправомощено от него лице“ се заличават, а думите „сключен 

договор“ се заменят със „сключено споразумение“. 

 

§ 2. Създава се чл. 5а: 

„Чл. 5а. Дейности, изпълнявани на територията на Република България, за които има 

определени опростени разходи по чл. 5, т. 2 и 3, се включват в заявлението за планирани 

дейности и разходи, като задължително се използват посочените в приложение № 1 

стойности и при спазване на размера по чл. 6, ал. 2.“. 

 

§ 3. Създава се чл. 6а: 

„Чл. 6а. Определената в приложение № 1 стойност е с включен данък добавена 

стойност (ДДС) за местни инициативни групи, които не са регистрирани по Закона за 

данък върху добавената стойност.“ 

 

§ 4. В чл. 8 сегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2: 

„(2) Допустими за възстановяване са разходи, извършени от МИГ, която отговаря на 

условията за допустимост, посочени в чл. 12 и 13 от Наредба № 22 от 2015 г.” 

 

§ 5. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 2 след думите „разходи за“ се добавя „външни услуги“, а след думите „на 

експерти“ се добавя „(физически или юридически лица)“; 

2. В т. 3 след думата „услуги“ се добавя „непряко“; 

3. Точка 11 се изменя така:  

„11. разходи за застраховане на закупени по реда на тази наредба след подписване на 

споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи, както и на 

такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. и на Наредба № 16 от 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2015 г.), наричана по-нататък "Наредба № 16 от 2015 г.", 

до срока, определен за задължително застраховане съгласно съответните наредби“. 

 

§ 6. В чл. 9, ал. 2, т. 15 накрая се добавя „както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и 

други асоциации на МИГ“. 

 

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 2 след думите „или по реда на“ се заменят с „по реда на Наредба № 16 от 2015 

г. или по реда на“; 

2. Точка 11 се изменя така: 



 

 

„11. платени в брой, с изключение на разходите по чл. 9, ал. 2, т. 4, 12, 14, 15, за 

комуникация и външни услуги - телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, 

топло- и електроенергия, вода, както и разходи за техническо обслужване на автомобил и 

годишни винетни такси, такси за издаване на изискуеми документи и разходи за 

застрахователни премии“. 

3. Създава се т. 16: 

„16. за разходи за възнаграждения и осигуровки по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 3 на служители, 

наети по реда на чл. 13 от Наредба № 22 от 2015 г. в същата МИГ.“. 

 

§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „договор” се заменя със „споразумение за изпълнение на стратегия за 

ВОМР”; 

2. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Към заявлението се прилага нотариално заверено изрично пълномощно, ако не е 

подадено от законния представител на МИГ.“. 

3. В ал. 4 думите „министърът на земеделието и храните или оправомощено от него 

лице“ се заменят с „ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 г.“. 

 

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се добавя „и прилага следните документи: 

1. декларации съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22 от 

2015 г., попълнени от законния представител на МИГ, от членовете на колективния 

управителен орган и от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния 

управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица; 

2. нотариално заверено изрично пълномощно, ако заявлението не е подписано от 

законния представител на МИГ.“ 

2. В ал. 4 думите „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него 

лице.“ се заменят с „ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.“. 

 

§ 10. В чл. 14, ал. 1 и 2 думите „министърът на земеделието и храните или 

оправомощено от него лице“ се заменят с „ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 г.“. 

 

§ 11. В чл.15, ал. 5 думите „министърът на земеделието и храните или оправомощено 

от него лице“ се заменят с „ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 г.“. 

 

§ 12. В чл. 16, ал. 1 накрая се добавя „като прилага нотариално заверено изрично 

пълномощно, ако докладът не е подписан от законния представител на МИГ.“ 

 

§ 13. В чл. 28, ал. 1 се създават т. 9 и 10: 

„9. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по рано от 1 

месец преди предоставянето му. 

10. Удостоверение от лицата по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22 от 2015 г., че не са 

обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност или в процедура по 

ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или 

заверено копие“. 
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§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думите „2021 г.“ се заличават, а навсякъде думите „2022“ се заменят с 

„2021“; 

2. В ал. 3 след думите „последна заявка за плащане за“ се добавя „2022 г. или“. 

 

§ 15. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:  

„(1) Местната инициативна група е длъжна да осигури публичност на дейността си 

и на източниците на финансиране съгласно: 

1. изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от 

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.; 

2. приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията 

от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 

на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските 

райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 

юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и 

съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези 

програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 

април 2016 г.); 

3. раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (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 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките 

за информация и публичност.“ 

 

§ 16. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 26: 

„26. „Непреки разходи“ са разходите по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18“. 

 

§ 17. В Приложение № 7 към чл. 29, ал. 2 в раздел А. Общи документи се създава т. 19: 

„19. Удостоверение от лицата по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22 от 2015 г., че не са 

обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност или в процедура по 

ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или 

заверено копие.“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 18. Навсякъде в наредбата думите „договор за изпълнение” се заменят със 

„споразумение за изпълнение”. 

 

§ 19. Параграф 9, т. 1 не се прилага за започналите и недовършени до влизането в сила 

на тази наредба процедури. 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 

 

 

 



 

Стенограма от тематична работна група  по подмярка 19.1 и подмярка 19.4 от 24 октомври 2016 г.  
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

Стенографски протокол! 

 

 

 

З А С Е Д А Н И Е 

 

на 

 

Тематична работна група за 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 година за 

прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

и  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

24 октомври 2016 г. 

 

 

 

 

Заседанието на тематичната работната група започна в 13:05 часа и бе 

открито и ръководено от г-н Стефан Спасов -  началник на отдел „ЛИДЕР” в дирекция 

„Развитие на селските райони”. 

 

 

На заседанието присъстваха: Нели Кадиева, Ваня Благоева, Теодора 

Павлова, Венцислав Димитров и Веселин Стойков 

От страна на МЗХ присъстваха:  Маргарита Астарджиева,  Нели Москова, 

Павлина Стойчева, Миглена Хаджийска,  Камелия Никова, Ралица Василева, Милена 

Чирпанлиева и Димитрина Павлова. 
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Стенограма от тематична работна група  по подмярка 19.1 и подмярка 19.4 от 24 октомври 2016 г.  
 

 

 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Здравейте, започваме заседанието на 

Тематичната работна група, която ще разгледа предложенията по Наредба№ 1 за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР” и Наредба № 16 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”. 

Благодаря за всички коментари, които сме получили. Някои от нещата сме 

ги пропуснали в процеса на подготовка на наредбите, а други от вашия опит в процеса 

на прилагане и по първа и по втора покана вече идват, което също е много полезно, 

тъй като ще избегнем проблеми при отчитането на средствата. 

Ще започна с Наредба № 16, тъй като по нея има много малко 

предложения. 

Нашите предложения ви бяха изпратени, ако имате някакви възражения по 

тях, след като преминем по постъпилите от Вас предложения ще ви помоля да ги 

коментираме. 

Ако нямате възражения по текстовете, които ние сме предложили и по 

текстовете, които сега ще Ви предложа ще ги считаме за приети и ще ги отразим в 

наредбата. 

Има постъпили предложения в текста на Наредба № 16, като 

предложението е от МИГ Елхово, Болярово.  

Предложението е текстът на § 10 от Преходни и заключителни разпоредби 

да се  промени, като § 4 се добави. 

Това означава, промяна в свързаността за проектите, като вече във втора 

покана ще има промяна. 

Имате ли някакви възражения, тъй като от наша страна от управляващия 

орган приемаме това предложение и ще бъде отразено в наредбата? 

Няма възражения. 

След това има още едно предложение, което е отстранено. Става въпрос за 

приложение № 3 и приложение № 4, които се отнасят за член 14. 

Това е предложение, което е свързано с допусната грешка.  
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Стенограма от тематична работна група  по подмярка 19.1 и подмярка 19.4 от 24 октомври 2016 г.  
 

Днес получихме предложенията от колегите от ДФ „Земеделие”, които 

имат нови седем предложения, които вие не сте ги получили, или ако сте ги получили 

сте били на път, които ще дискутираме сега, за да видим дали всички ще се приемат. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Да, те също са видели техническата грешка, но не е 

за чл. 13, а се отнася за чл. 14. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Точка 1 съвпада с точка 2 на госпожа 

Кадиева, така че се приема. 

Второто предложени е: „Във връзка с § 6, където в буква „б” е записано 

„лицата с правомощия за контрол по отношение на кандидата и партньорите” е 

необходимо да бъде уточнено под някаква форма (примерно в Допълнителните 

разпоредби) за кои лица става въпрос”. 

В § 6 думите„попълнена от представляващи и управляващи кандидати и 

всеки един от партньорите” се заменят с „попълнена от”. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА:  Разширява се броят на хората и лицата, които 

попълват тази декларация. За това сме ги изредили така, за да е по-прилежно. 

Предложението е да се добави за кои лица става въпрос. 

Според мен от ДФ „Земеделие” трябва да кажат точно какво имат предвид, 

за кои лица с правомощия и контрол. Това е Контролният съвет, това ли имате 

предвид? 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Да уточним, че става въпрос за членовете на 

Контролния съвет. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: За членовете на Контролния съвет ли? 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Да. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Според мен идеята за контрола не се състои 

само в членовете на контролния орган на МИГ-а, ако има такива, а става дума за лица, 

които по един или друг начин биха могли да възпрепятстват вземане на решения или 

да оказват влияние или да контролират съответното юридическо лице.  

Например, ако партньор е едно ЕООД, в което собственик на целия 

капитал е ООД-то, то се явява контролиращо. 

Според мен, това е идеята или казвате да го ограничим само върху 

Контролния съвет? 
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Стенограма от тематична работна група  по подмярка 19.1 и подмярка 19.4 от 24 октомври 2016 г.  
 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Според нас е по-добре, ако може да се ограничи, 

защото ние няма как да проверим кои са тези лица, какъв е контролът и как ще се 

проверява това нещо след това. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Това е по регламент. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ние не знаем как да ги проверим. Всъщност от тази 

гледна точка, ако може да се намери някаква дефиниция или по някакъв начин да се 

ограничи обхвата.  Не знам какво да кажа в случая. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Същото е предложението на фонда и за точка 3 във 

връзка с изплащане на малки пилотни проекти, като е необходимо към документите за 

подаване на заявка, в чл. 46, ал. 4, точка 2 от Наредбата, да се създаде нова точка, в 

която да се впише следното: „Документи съгласно приложение № 15”. 

Мисля, че няма проблем за това нещо да се направи.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: В противен случай трябва да е изискване с писмо. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Добре, съгласни сме. 

Следващото предложение е в точка 4. 

„Към приложение № 15 е необходимо да се създаде нова точка, в която да 

се впише следното: „Списък на членовете на Общото събрание на МИГ с вписан 

сектор, към който принадлежат”. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Вие го имате към датата за кандидатстване при 

изискуемите документи. На нас ни трябва, за да можем да проверим дали към датата 

на плащане съотношението е спазено всъщност. Да имаме списък и към датата на 

плащане. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Притеснява ме, че по време на изпълнението на 

проектите се правят промени в общото събрание и управителният съвет за да 

отговорят а изискванията на Наредба № 22. 

Ако има разминаване между тези списъци дали това няма да рефлектира по 

някакъв начин върху кандидатите. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ако пак са спазени условията. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Тоест вие държите да видите съотношението, а не 

промените върху хората. 
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Стенограма от тематична работна група  по подмярка 19.1 и подмярка 19.4 от 24 октомври 2016 г.  
 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Да, на нас това ни трябва, за да го проверим към 

датата на плащане. Хората като физически лица, като имена не ни притесняват. На нас 

ни трябват секторите всъщност. Към кой сектор принадлежат. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Тук по-скоро си мисля, ако по предходната точка 

искате при малки пилотни проекти да бъдат представени и документите по 

приложение № 15 и ако този списък се включи в приложение № 15 това означава, че 

той ще бъде изискван и при кандидатстване с малки пилотни проекти. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Да – ОК, може се включи. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Те нали са МИГ. 

ДИМИТРИНА ПАВЛОВА: Те са МИГ, но ние сме поставили едно 

изискване към тях при подаване с малък пилотен проект да са отговаряли на 

условията за допустимост. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Само със списък няма да можете да намерите. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Изискването за малките пилотни проекти е 

МИГ-а да отговаря на изискванията в Наредба № 22 и само да не са стигнали парите, 

за да бъде финансирана стратегията. Тоест само със списък няма как да се случат 

нещата по малките пилотни проекти.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: На нас списъка ни трябва. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: На вас ви трябва, за да проверите 

съотношението. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Точно така.  

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Добре, ние принципно сме ОК, но нека да го 

обмислим да не повлече до някакви последствия, ако го поставим в точка в списък в 

приложение № 15, да не се отрази по някакъв начин на МИГ-овете, които са 

преминали през 22-ра, за оценка. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Добре, въпроса е, дори и да не е написано в наредбата 

ние трябва да го поискаме с писмо. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Добре. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ако има вариант да се впише ще бъде по-добре. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Продължаваме с точка 5. 
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„Във връзка с текста по § 8, считаме че е необходимо да се обърне много 

сериозно внимание на това дали следва да се изи8ква Удостоверение от НАП от 

Общините (въпреки изискванията по регламент) или не, тъй като съгласно Наредба № 

12 (по мярка 7.2) този документ не е изискуем и не е логично да има такова 

несъответствие в наредбите”. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Нямам коментар, знаете какво имам предвид. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Знам, какво имате предвид. Бенефициентите 

ще подкрепят това изискване. Въпросът е дали ние и по какъв начин ще отговорим на 

регламента тук, тъй като там еднозначно е казано, но наистина иначе няма да имаме 

нито един бенефициент. 

МИЛЕНА ЧЕРПИНЛИЕВА: Не е така. Към момента на кандидатстване 

всяка от общините подава такова удостоверение, че не дължи. Ние това го имаме като 

условие за финансиране на проекта, тоест за сключване на договора, а няма да им го 

искаме към момента на плащане, което е императивното задължение по регламент. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Да, това е така. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Съгласна съм, въпроса е, че се получава това 

несъответствие. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Има разлика, аз се обърках. Ставаше въпрос 

за нередности по проектите, а не е за неплатено към НАП. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИВА: За финансовите корекции. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Това е и за финансови корекции и ние този 

текст го изчистихме, както и в Наредба № 7.2, така че ние сме в съответствие. 

РЕПЛИКА: Не сравнявайте така наредбите. Тази наредба е за земята и там 

имаше други изисквания. Там имаше други проблеми. Тук е за друга наредба. Да 

нямаме такова механично съхраняване. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Не съм съвсем съгласна, защото регламентът казва 

друго и какво е основанието за да се махне.  

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Още един въпрос, вие репреформърса като 

правите вие трябва да изискате този документ, защото ние сме го искали към момента 

на договарянето. 
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ВАНЯ БЛАГОЕВА: Да и към момента е така, факт. Аз не оспорвам по 

никакъв начин регламента. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Но няма да го искате като ще плащате.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Трябва да го искаме в този случай. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Ако приемем вашето становище вие пак 

трябва да го искате защото ние сме го искали на етап кандидатстване.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ние сме записали само да се обърне отново към 

въпроса за преразгледаме. Ние не настояваме категорично това да отпадне.  

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Не е категорично, тук е записано „дали”. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Колежката говори за друго, ако отпадне 

от документите, които са при плащане и ние сме го искали на етап договаряне, така че 

вие пак трябва за да направите репреформърс за да поискате независимо, че отпада от 

документите при плащане. Независимо.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Аз не искам да отпадне, просто искам отново да се 

обсъди.  

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Вие не се ли опасявате, че в процеса на изпълнение 

на проекта някои от общините ще има да дължи. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ще има категорично и това е проблемът за това 

отпадна, защото всички имаха задължения. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Ние ги принудихме с този член в наредбата да си 

ги изчистят за да кандидатстват и сега изведнъж пак ще им дадем толеранс по времето 

на изпълнението. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: ОК, нас това ни притеснява, защото се случи и в 

предния програмен период. В някакъв момент те натрупват някакви задължения и ние 

не можем да платим. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Да си изчистят задълженията. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Стана ясно. 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако ми разрешите нещо да попитам, което е 

във връзка с това Удостоверение за липса на задължения от НАП. 
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В нашия МИГ, Управителният съвет е регистриран като физически лица. 

Когато подавахме заявка за одобряване на разходите по мярка 19.1 ние сме подали 

удостоверение на физическите лица, което е по съдебното решение.  

Какво правим, тъй като членове са юридически лица на сдружението, и 

членовете на Управителния съвет са физически лица. На кой се иска Удостоверение за 

липса на задължение?  

Погрешно ли е това и как ще се тълкува и какво да представим? Няма как 

да представим и на фирмата, и на общината и на физическото лице или ще гледаме 

съдебното решение? 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Това е въпрос, а не е като коментар по 

текстовете. 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, въпрос е, но е свързан с това дали 

общината ще представи или физическото лице представляващо общината. Това пак е 

въпрос на тълкуване.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Това са много различни неща. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: По Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел вие сте се възползвали от опция, в която членът може да не е сам, но 

и да излъчи лице, което да го представлява, нали така? На общото събрание е член 

общината, а на управителния съвет е кмета, но в качеството му на физическо лице. 

Това е представляващият, а не члена. 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Тогава какво удостоверение се иска? 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Общината е възложила на кмета в качеството 

му на физическо лице да я представлява в Управителния съвет, нали така. 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: По съдебна регистрация е Управителният 

съвет. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Със съдебната регистрация нещата се 

изчистиха, казахме какво искаме за да няма проблем и го направиха. 

Успяха да го направят колегите със съответни заявления, в което е 

записано член от общината представляван от един кого си, включително тези неща са 

отразени в „Сиела” и в регистъра по БУЛСТАТ. Така, че общината е член, а не 

физическото лице. 
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ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Добре, благодаря изяснихме казуса на МИГ – 

Сливница. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Означава, че петото предложение не се 

приема. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Да, изяснихме го. Не. 

Преминаваме към текста на предложение 6. 

„Текста по чл. 12, ал. 1, т. 2 е необходимо да бъде прецизиран по 

отношение Общината, от която следва да се изискват документи, удостоверяващи 

наличие или липса на задължения”. 

Коментарът е във връзка с обстоятелството, че едно юридическо лице, би 

могло да има имоти на територията на повече от една община и съответно да дължи 

данъци за тях. 

ДФ „Земеделие” няма механизъм, по който да провери къде са имотите на 

дадено юридическо лице и съответно от кои общини да се изиска Удостоверение, а да 

се изисква такова от всички общини на територията на страната е немислимо. 

„Да бъде прецизиран по отношение на общината”.  

Ясно е, че става въпрос само за територията на  МИГ-а. 

В какъв аспект трябва да бъде прецизирана? 

Има ли предложение за това прецизиране или просто да се помисли в тази 

посока? 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: В случай, ако се подпише към общината когато е 

регистриран МИГ-а, защото така наистина не е много ясно. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ:  Да се направи уточнение, че става въпрос за 

общината, в която е регистрирана местната група. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА:  Това е пак ограничение, което не 

кореспондира с регламента.  

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Защо? 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Защото изискването е получателят на помощ 

и т.н., да нямат изискуеми задължения и те са общо дадени. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Независимо дали са от територията на други 

общини. 
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МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Абсолютно. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Дори да не са на МИГ-а? 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Абсолютно. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Никога не сме търсили удостоверения от общините. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Защо от общините? Ние тук имаме предвид, 

че юридическо лице може да има задължение към друга община, която е извън 

местната група. И ние това няма как да го проверим, ако това лице ни даде 

декларация, че няма задължения.  

С какво се доказва това – с удостоверение ли или с декларация? 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: С удостоверение.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: От коя община точно? 

ТЕОДОРА ПАВЛОВА: По Закона за обществените поръчки се изисква 

удостоверение само за територията, на която кандидатстваш. 

Когато същите са юридически лица участват в процедури по ЗОП се иска 

такова удостоверение само за територията, на която кандидатстват за съответната 

община.  

И тук защо да не се приложи по същия начин само за територията на МИГ-

а, ако е една община или три общини, колкото са там в МИГ-а от всяка от общините 

да се извади такова удостоверение. Няма как  264 общини да му издадат 

удостоверение. 

Освен това кандидатства само за дейностите, които са на тази територия. 

Това, че има някъде другаде фабрика същата фирма да кажем, не би следвало да се 

ограничава. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Идеята на регламента е, че вие имате един 

кристален като слънце и бистра питейна вода бенефициент, който е толкова примерен 

и толкова съвестен в публичните ангажименти, че е достоен да получи европейско 

финансиране, това е идеята на регламента. Ние като се опитваме как да го вкараме в 

нашата действителност вече стават съвсем различни неща. 

РЕПЛИКА: Друго е неприложимо. 

ТЕОДОРА ПАВЛОВА: Ако той е чист за територията, за която 

кандидатства. 
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РЕПЛИКА: Ако го потърсят от други места. 

КАМЕЛИЯ МИХОВА: Ако се получи сигнал, че въпросната оценка не 

важи, тогава ще бъдат предприемат съответните действия.  

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Какви действия ще предприемеш и на какво 

основание? На какво основание, след като не си забранил? Ти си забранил да няма 

вземане на територията на град София. На какво основание след това ще 

предприемаш действия? 

КАМЕЛИЯ МИХОВА: Считам, че не трябва да се прави изменение в 

текста на наредбата. Принципно той представя удостоверение от територията на 

общината. В случай, че постъпи някъде сигнал, че той дължи задължения на 

територията на общината тогава ще се предприемат съответните действия. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Тогава се получава, че искаш да удостоверим 

нещо с неадекватен документ.  

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Досега как са ги доказвали? Първият 

прием е минал, с какво са доказали първия прием? 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Този коментар е много важен. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ще се изискват и в момента са подготвени писмата и 

за това уточняваме. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Трябва да уточним по какъв начин да става. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: В момента ги изискваме, за да можем да кажем – да, 

той наистина няма задължения към общината. Ние извършваме контроли. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: В документите ни по заявката нямаме 

такъв документ приложен. Не са го приложили при подаване на заявка, какво 

прилагат те? 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Попълват декларация. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Само декларация ли? 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Да. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Защо искаме Удостоверение от НАП, нали е същата 

работа, за да кажем: „Да, той наистина няма задължения към НАП”. Всяка една 

контрола трябва да я подкрепим с някакъв документ. 
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ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Мисля, че при всяка една декларация, която 

попълва човека си носи наказателна отговорност. Ако излезе, че има някакво 

задължение тогава по съдебен ред да си носи отговорност, че декларацията е с 

невярно съдържание. Вие не можете да проверите всички. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Не можем, но трябва. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Трябва да предложите прецизиране. 

ТЕОДОРА ПАВЛОВА: Как се приема един документ? 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Не може ли да бъде записано по аналогия 

на Закона за обществените поръчки. 

ТЕОДОРА ПАВЛОВА: Изисква се само Удостоверение от НАП. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ако го ограничим само на територията? Трябва да 

намерим начин на практика как да се случват нещата. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Това остава да го помислим, но и с колегите 

от ДФ „Земеделие” тук трябва да комуникираме, защото има опит в проверките на 

тези документи и по какъв начин можем ли да проследим. 

Вие реално задавате този въпрос. Реално нямате засега яснота по какъв 

начин да се проследи това обстоятелство. 

От друга страна, ние настояваме да го има като изпълнение на регламент и 

трябва да намерим начин. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Ще помислим. 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Мисля, че една декларация е достатъчна. 

Всеки си носи отговорност.  

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Нашата логика е логична. Въпросът е, че 

регламентът казва всеки момент можеш да декларираш всяко едно обстоятелство, но 

при плащане трябва да го докажеш, ето в това е проблемът.  

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Добре, тази точка ще се погледне отново на 

спокойствие. 

Преминаваме към точка 7 от предложението на ДФ „Земеделие”. 

„Ако за малките пилотни проект има вероятност да включват дейности с 

опростени разходи от приложение № 3 или такива от приложение № 4, трябва да се 

добавят текстовете по-долу. 
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Текста в § 5 е съотносим към чл. 14, ал. 3 а именно: „Разходи за дейности 

по чл. 3, ал. 3 са допустими, когато са включени в бюджета в заявлението за 

подпомагане съгласно приложение № 6 и са доказани със съответни документи – 

договор с изпълнител, приемо-предавателен протокол, доклад за извършена работа, 

фактура, платежно нареждане, пълно дневно банково извлечение и други, както и с 

документи съгласно приложение № 3 и приложение № 4”. 

Ако за дейности по чл. 3, ал. 3 ще са приложими разходи, включени в 

приложение № 3 и приложение № 4, то към новосъздадената буква в ч 46, ал. 4, т. 2 

освен документи съгласно приложение № 15, трябва да си включат и документи 

съгласно приложение № 3 и № 4. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Това всъщност не е ли § 4, който трябва да е в чл. 

14. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Да. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Тук е въпросът, ако малките пилотни има вероятност 

да се включват опростени да им искаме и приложение № 3 и приложение № 4. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Това да го отразим, нали? 

Има ли нещо друго по Наредба № 16, което не е казано  и съществува като 

предложение? 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Отново се връщам към предложението за 

липса на задължение, за мен най-удачно е тогава да има постоянен адрес на лицето.  

Ако се изисква удостоверение за липса на задължения най-добре е да се 

изисква по постоянен адрес на физическото лице или седалището и адреса на 

управление на фирмата. Тогава ще се иска от една община независимо, че на 

територията на МИГ-а, могат да са три или четири общини, ще поискаш от общината, 

от която е седалището и адреса на управление на юридическото лице, ако се иска. 

Другият най-чист вариант е да остане декларацията.  

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Нали го коментирахме това, за да се иска трябва да се 

разпише в наредбата по този начин. Не може да се разпише в  наредбата, защото 

регламента не го позволява. Това го коментирахме вече няколко пъти.  

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Да, коментирахме го и ще го помислим 

отново.  
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В момента няма смисъл да губим време за това, ще го помислим. 

Продължаваме с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 

2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

Първото предложение е от госпожа Нели Кадиева, МИГ – Елхово и 

Болярово. 

Предложението е да се добави в чл. 10 след думата „наети“ следния текст 

„от съответната местна инициативна група“, тоест да стане текстът „наети от 

съответната местна инициативна група“ или текстът на т. 16от чл. 10 да стане „за 

разходи за възнаграждения по чл. 9, ал. 2, т. 2 и т. 3 на служители, наети от 

съответната местна инициативна група по реда на чл. 13 от Наредба № 22.“ 

Става въпрос за консултантска помощ от колеги от екипите на други 

местни инициативни групи.  

С предлаганата редакция ще се уточни съдържанието на недопустимия 

разход, а именно служители на дадена местна инициативна група да не могат да 

получават възнаграждение от същата местна инициативна група извън 

възнагражденията си по трудови договори. С други думи, екипът на една местна 

инициативна група да не може да взима възнаграждения по каквито и да било други 

дейности по изпълнение на Стратегията за местно развитие към същата местна група, 

но е да е допустимо да се случи, ако извършва дейности към друга инициативна група.  

Така че, това предложение се приема и текстът на т. 16 придобива следния 

вид: „16. За разходи за възнаграждение по чл. 9, ал. 2, т. 2 и т. 3 на служители, наети 

по реда на чл. 13 от Наредба № 22 в същата местна инициативна група.“ 

След това имаме господин Венцислав Димитров, който е изпълнителен 

директор на МИГ – Сливница и Драгоман и представител на Националното 

сдружение на общините в Република България, който прави същия коментар, няма да 

го четем него, но след това той има още едно предложение, което касае подаването на 

обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 
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популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие за 

предходната календарна година.  

В § 11 е записано, че в чл. 16, ал. 1 накрая се добавя „като прилага 

нотариално заверено изрично пълномощно, ако докладът не е подаден от законния 

представител на местната инициативна група.“  

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Мотивът е ясен, ако подават по пощата и по 

куриер какво пълномощно да искаш, като го представиш в деловодството на МЗХ?  

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Става въпрос за подписа. 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Тук се разбира подаването. Значи подписа на 

представляващия МИГ-а, то е ясно. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Подписът може да е на друг човек, там 

трябва да ма пълномощно 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз го разбирам подаване, че трябва лично, 

защото като подавам документите в Разплащателната агенция ги подавам лично, 

представляващ МИГ-а или упълномощено лице. В случая го разбирам, че докладът се 

представя лично от представляващия МИГ-а в МЗХ, поне както е написано в 

предложението за изменение на наредбата. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Да. Значи тук трябва да коригираме самия 

текст, но смисълът е, че пълномощно се изисква, ако не се подписва, подаването може 

да се извърши и от друг човек, тъй като той никъде не удостоверява. Въпросът е при 

заверката на този документ, че е представляващия МИГ-а. Тук трябва да го 

коригираме малко.  

Продължаваме със следващото предложение наблюдение и координация и 

контрол на Разплащателната агенция. Във връзка с предложеното изменение в чл. 9, 

ал. 2, т. 11 - като допустими да се считат и разходите за застраховка на активите 

придобити по реда на Наредба № 16 от 2015 г., следва в чл. 10 – „Не са допустими за 

финансиране разходи за т. 2 за застраховка на дълготрайни материални активи, които 

не са придобити със средства, отпуснати по тази наредба или по реда на Наредба № 23 

от 2009 г.“ да се добави и по Наредба № 16 от 2015 г.“ Текстът се приема. Благодаря 

за това предложение. Резонно е. 
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Българска асоциация на консултантите по европейски проекти.  Член 9, 

алинея. 2 Допустими текущи разходи за управление на Стратегията за местни 

инициативни групи.  

Предложението е: В допустимите разходи да бъдат включени следните 

разходи: 

„Разходи за разработване на подробни условия и насоки за кандидатстване, 

както и пакети документи за кандидатстване и изпълнение на мерките, включени в 

Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

Мотивите, госпожа Павлова може да ги каже, доста са дълги, не искам да 

ги чета. Ясно е, че мотивите са обосновани, ние сме съгласни с това нещо, така че ако 

искате само ги представете накратко.  

Двете предложения са в един смисъл. Принципно ги приемаме. В първото 

предложение местните инициативни групи имат избора тези разходи за разработване 

да ги отнесат към т. 3 или към т. 3, където са описани видовете разходи. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Няма нужда изрично. 

ТЕОДОРА ПАВЛОВА: Оттам ни дойде предложението, защото те обичат 

да са в пълно съответствие с наредбата и ако не е проблем може да ги запишем, 

защото това е най-често срещания разход сега при изпълнението. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Сега ще довърша следващия въпрос и мисля, 

че след него няма да има нужда нищо да се пише, тъй като ние ги обсъдихме и двата 

въпроса и сега ще ви представя становището ни и вече тогава ако има някакъв 

проблем, ще го говорим. 

Другото предложение е: Формулировката на чл. 9, ал. 2, т. 2 да се промени 

както следва: 

„Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти свързани с прилагането на стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти и други).“ 

Ще направим тази корекция в т. 2, където пише към момента 

„възнаграждения и осигуровки“ ще го допълним, за да може не само за физически 

лица да става, а да могат и юридически лица да бъдат включени като извършители на 

тези дейности. Така че в предишния въпрос разходите, които са разработване на 



17 

Стенограма от тематична работна група  по подмярка 19.1 и подмярка 19.4 от 24 октомври 2016 г.  
 

условия, насоки, кандидатстване, могат да се отнесат към тази точка 2, тъй като там 

вече ще са включени и юридическите лица. 

ТЕОДОРА ПАВЛОВА: Благодаря, че приемате предложението за втората 

точка, защото дори един оценител да отиде сам, как да кажа, да не е нает от фирма, 

той трябва да има свободата данъчно да си уреди дейността като юридическо лице. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Предложението е много полезно и се базира 

на опита, който има досега и приехме. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Но няма за другото да го коментираме. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Не, няма смисъл. 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА: Такъв въпрос от МИГ-овете, че не им е ясно, че не 

могат указанията да бъдат извършвани от външни, просто за пръв път чуваме, че са 

поставени такива въпроси от тях. Ние правихме обучения. 

ТЕОДОРА АПВЛОВА: Ние ще ги съветваме, ако имат съмнения, тогава да 

отправят официално разяснение към вас, защото някои от по-новите МИГ-ове смятат, 

че разходите са изчерпателно изброени и че едва ли не нямат право на някакви 

допълнителни формулировки. Споделям го просто. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Да, така е сигурно, но тук идваха 60 човека от 

тези местни инициативни групи, които ще готвят сега бюджетите. Ако и те не са 

разбрали, тук бяха половин ден. Сега, след като приключим, ние ще го качим това 

като текст и ще стане ясно, а вие вече може изрично да им кажете, че такава промяна 

се предвижда в наредбата и в последствие като се одобри и публикува, ще могат да се 

възползват от наемането на юридически лица. 

И последното предложение от БАКЕП: В списъка с опростени разходи и 

документи, доказващи извършването на дейностите да се пояси дали посочените цени 

са с или без данък добавена стойност, като се добави текста „единични цени в лв. без 

включен ДДС“. 

Досега от миналия период прилагането на подхода сумата, която се 

отпуска по програмата е крайна цена, на общините отделно се възстановява ДДС, но 

на местни инициативни групи в зависимост вече там ако някой е регистриран по ДДС 

не знам дали ще му се възстанови ДДС. 
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ВАНЯ БЛАГОЕВА: Тогава просто да се напише с ДДС, ако това е крайната 

цена. Добре, за по-голяма яснота това е крайна сума. 

ТЕОДОРА ПАВЛОВА: По-скоро, ако не са регистрирани по ДДС, в единия 

случай ще трябва да плащаме над сумата, в другия случай под сумата, което …  

Всъщност те като при опростените разходи става въпрос за разходите, 

които дори и да са регистрирани по ДДС самите МИГ-ове или общините, това не е 

икономическа дейност и не могат да си възстановят ДДС от НАП. Въпросът е те да 

знаят, ако пишат 200 лева и се появи една фирма, с фирмата как да сключат договора 

– за 200 лева или за 240 лева? Това е идеята. В такъв случай предложението ни е да 

бъде включен ДДС, но все пак да е ясно. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: За фирмите, които ще кандидатстват. 

Следващото предложение е от Местна инициативна група – Разлог. 

Предложение в чл. 10, т. 11 да се включат като допустими за плащане в брой и 

следните разходи: 

1. Разходи за комуникация и външни услуги – телефон, интернет, топло- и 

електроенергия, вода; 

2. Разходи за закупуване на гориво за лек автомобил (за територията). 

Обосновката е подробна. Съгласни сме с това предложение, така че тези 

разходи ще бъдат включени като допустими за плащане в брой. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Може ли да добавя нещо, понеже коментирахме с 

колегите от Разлог и аз също съм съгласна с тях. Принципно опростените разходи 

като ги отчитаме въобще ще се търсят ли разходооправдателни документи, защото ако 

ще се търсят, тогава трябва за всички видове опростени разходи да е изяснено може 

ли в брой, не може ли в брой. Тук се изреждат няколко вида разходи, но те не са 

изчерпателни. Давам пример – винетката за автомобил, тя не е опростен разход, това е 

другия въпрос, който е изтъкнала колежката от Разлог. Примерно организираме 

информационна среща за 200 лева като купуваме кафета в село „Х“ или в читалището 

в село „Х“, няма как да платим по банков път. Въобще ще ни се търсят ли 

разходооправдателни документи не при заявката за плащане, а при следващи 

проверки? Това е принципен въпрос. Ако няма да се търсят въобще защо ги 
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коментираме разходите в брой дали са допустими или не, когато касаят опростен 

разход. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Имаш предвид разходооправдателен във вид 

на фактура, касова бележка или банковия превод като разходооправдателен документ? 

НЕЛИ КАДИЕВА: Да, ако въобще слагаме някакво ограничение за 

плащане в брой, то не изключва опростените, защото … 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Според мен има разлика между едното и 

другото. Ти разходооправдателния документ трябва да го имаш. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Естествено, иначе спор няма.  

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Счетоводно няма как да ти се случи. Освен 

всичко, ако се направи проверка по сигнал, ти трябва да докажеш, че заявените 5 лева 

за кафета, са наистина 5 лева за кафета, нали така. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: Нели, изброяването на това дали могат да 

се плащат в брой или не е заради факта, че ако ДФЗ ви дойдат на проверка, вие не 

представяте за тези документи, това нали го уточнихме. Вие не представяте пред ДФ 

„Земеделие”, но ако те не са изрично упоменати като такива, които можеш да правиш 

такъв …, когато те направят някаква проверка на тези непреки, ей така просто при 

посещение, да можете спокойно да сте си ги платили в брой, затова го добавяме. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Добре, тогава трябва да добавим и други разходи в тази 

точка, освен това, което от Разлог предлагат. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Какво е изпуснато? 

НЕЛИ КАДИЕВА: Аз ви давам пример – организираме информационна 

среща, която … 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Тя ти влиза в опростения разход. Там ти се 

дават 210 лева и каквото искаш с тях купуваш. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Въпросът е принципно въобще ще се търсят ли 

разходооправдателни документи, за да търсим начина на плащане? 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Когато имаш опростен разход, ти е записан в 

наредбата с какво го отчиташ, какви документи.  

РЕПЛИКА: Те го казаха и на срещата. 
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ВАНЯ БЛАГОЕВА: Принципно плащате всичко по банкови сметки, в 

смисъл това са си изисквания, които за да може да се избегнат поради тази причина се 

прави изключението. Да си кажете какво точно искате да се запише тук, за да нямате 

проблеми нито ние, нито вие. Да, ние няма да ви потърсим плащане, но при някаква 

проверка … 

НЕЛИ КАДИЕВА: Считате, че ще ги търсите в някакъв момент, тоест 

трябва да е изчерпателно описано. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: При една счетоводна ревизия на фирмата като 

такава ти трябва да ги имаш тези разходооправдателни документи. Това е. Ти не ги 

отчиташ, не правиш ксерокопие, не трупаш … , но като ти дойде проверка естествено, 

че тя ще провери всичко. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Говорим дали са платени в брой или не. Госпожа 

Благоева казва, ние сме длъжни да плащаме всичко по банка. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Пак разбихме въпросите са два, дали считаш 

за разходооправдателен документ това, което минава през банка или за 

разходооправдателен документ касови бележки, фактури и други такива. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Току-що стана ясно, че ние трябва да плащаме в брой с 

изключение на тези, които са описани изрично. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Обратното, по банка с изключение на … 

РЕПЛИКА: Затова уточняваме кои са тези. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Тогава трябва да изброим още. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Кои още? 

НЕЛИ КАДИЕВА: За 15 лева кафе … 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Този пример не важи, защото ви се дават 

пари за цялото събитие. Той не важи тук. 

ДИМИТРИНА ПАВЛОВА: Освен текстово изброените в тези изключения 

са написани разходите по чл. 9, ал. 2, т. 4, 14 и 15, като т. 14 са разходите, свързани с 

публични отношения, разходи за организиране на срещи, за работа в мрежа, за 

участие на екипа  и членовете в срещи и други, има ги други. Тоест тези разходи също 

мога да бъдат платени в брой към настоящия момент. 
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Това, което е изпуснала колежката … е разходите за поддръжка и таксите 

за автомобили, тоест нетните такси ги няма като възможност за плащане. 

НЕЛИ КАДИЕВА: Да, може би това е истината. 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, аз исках да предложа да се разшири 

разходи за техническо обслужване и годишни данъци и такси. Това също да се добави, 

защото сега ми предстои плащане, отивам до сервиза, не ти дават автомобила, докато 

не си платиш, а ти не знаеш каква е цената и трябва да отидеш да направиш 

нареждане да го преведеш по банков път. Няма как по банков път да преведеш на 

пощата за закупуване на винетка. Така че, поне тези двете за техническо обслужване 

на автомобили и винетни такси да се добави като изключение.  

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Това е. Ако има още нещо, което да не сме 

прегледали по Наредба 1? 

Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“: Предлагаме да се даде 

възможност за целия период на изпълнение на стратегията на местна инициативна 

група да получат авансово плащане и междинно плащане за текущи разходи за 

популяризиране на стратегията за ВОМР, които сумарно да не надвишават 50 % от 

стойността на публичната помощ за текущи разходи и популяризиране. 

Господин Стойков ако може да поясни, защото на мен не ми стана много 

ясно. Принципно знам за какво става въпрос, но по-добре кажете.  

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ: Аз първо искам да споделя, че наредбата и в този 

си вид е достатъчно гъвкава. Даваме няколко възможности или авансово плащане 

еднократно до 50 % или ежегодно. Имахме заседание на Управителния съвет и 

кметовете на общините изразиха съмнение, че при еднократно поискана сумата е 

твърде висока за нашите размери и евентуално не била одобрена от общинските 

съвети. Заради това направихме това предложение евентуално двукратно в рамките до 

50 %, защото проследявайки финансовите потоци през годините не е удачно варианта 

ежегодно да искаме аванси и отиваме на до 50 %, но като се има предвид, че все пак 

през предходния период се справихме с 20 % авансово плащане, а тук в наредбата е 

цитирано до 50 %, може би ще отидем на варианта малко под 50 %, така да се изразя, 

на пазарлък с общините, доколко могат да ни гласуват запис на заповед. 
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ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Вашето предложение е авансовото плащане 

да се раздели на две плащания, като първото плащане е в една част от тези 50 %,  а 

второто след определен период от една-две години, говорихме да се изплати втората 

част от тези 50 %. 

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ: Това е съдържанието. Вместо да я поискаме 

наведнъж до 450 хиляди лева, евентуално двукратно с по 225. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: В какъв период след време да се извърши 

това? Например един месец след подписване на договора, казвам съвсем схематично, 

и след това след две години още 225 хиляди, така ли ви  е предложението? 

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ: Точно така. Като отговаря на условията първия 

аванс да се възстанови. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: До кога? До получаването на втори, първият 

да е възстановен ли? Тоест прилича ми на двегодишни плащания слети, нещо такова. 

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ: Иначе няма как. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Аз не можах да разбера какъв е проблема с 

ежегодното заявяване? 

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ: Най-вероятно първите няколко месеца на всяка 

година като проследяваме сроковете от одобрение на разходите, искане на аванса, 

гласуване на общински съвет и т.н., най-вероятно ще отнеме физическо време от 

няколко месеца и ние през този период няма да разполагаме с оборотни средства и пак 

ще трябва да работим със заеми от общините и не е удачен този вариант. Да не 

говорим от друга гледна точка, че при ежегодното искане на аванс всяка година ние 

ставаме зависими от общинските съветници, а при отварянето на мярка ще има по-

голям интерес отколкото предходния период и ще бъдем уязвими от част от 

общинските съвети.  И така минимизираме риска. 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: За мен е малко невъзможно това да стане, но 

все пак госпожа Благоева ако има друго мнение на пръв поглед, защото не знам дали 

сте запознати с това предложение. 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: За пръв път го чувам това предложение. Чисто 

теоретично вероятно е възможно, обаче на практика нещо не си го представям от 

гледна точка на това един аванс получавате да кажем 50 %, ние после някак си трябва 
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да го удържим в рамките на следващите две години този аванс, което означава едно 

много сериозно изменение нормативно. 

ДИМИТРИНА ПАВЛОВА: Какъв е смисълът за две години да върнете 225 

и да вземете нови, след като ако вземете по-голямата сума, тя ще започне да се удържа 

от началото на 2019 г.? 

ВАНЯ БЛАГОЕВА: Общинските съвети ли няма да ви дадат запис на 

заповед? 

Другият вариант е да не заявявате 50 %, а по-малка сума, която да се върти 

после. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Трябва да се разпише нова схема за … 

ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: То цялата наредба трябва да се промени. 

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ: Бихме могли да го направим, ако действително има 

такова виждане, че би могло да се подкрепи такава практическа идея. Можем да го 

развием в годините, да го направим като обосновка предложение. 

МАРГАРИТА АСТАРДЖИЕВА: На вас вече ви тече срока. 

МИЛЕНА ЧИРПАНЛИЕВА: Сегашната схема е разработена въз основа, че 

вие подавате едно голямо заявление за целия бюджет за всичките години и съответно 

на това голямо заявление за големите пари ви се полага съответния процент аванс, 

нали така. Това е едната опция, която вие може да ползвате. А другата е тази за 

малките бюджети ежегодните, въз основа на които вие въз основа на този годишен 

бюджет, дето сте заявили, може да получите някакъв процент. Сега въз основа на 

какво ще се изчислява вие след две години какво смятате да заявявате, така че авансът 

да ви бъде определен  съобразно това и как всъщност ще се изчисли в какъв срок вие 

ще върнете единия аванс, за да не се получи втори аванс междинно плащане. Какво 

ще се получи? Схемата с аванса е съобразена със схемата на заявяване на бюджетите. 

Затова е такава. Това трябва да обясните в съответните общини и в общинския съвет. 

Дали ще ги тормозите всяка година за запис на заповед или ще ви дадат един запис на 

заповед за всичките календарни години. Мисля, че това би могло да ги убеди, защото 

вие няма да се справите да вземете два аванса, ако трябва да върнете първия аванс за 

две години, няма да успеете да го върнете и ще се получи, че втория аванс ще ви 

дойде като междинно плащане, за да покриете разходите по първия.  
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ПРЕДС. СТЕФАН СПАСОВ: Има ли други предложения и коментари по 

Наредба 1? Няма. 

Само да кажа, че ще отразим тези коментари в наредбата и в най-скоро ще 

бъде качена на сайта. 

Закривам срещата. Благодаря  

 

 (Заседанието на тематичната работната група  завърши в 14.10 часа.) 

 

 

Протоколчик: 


