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Раздел ІІІ
Производство по сигналите

Чл. 27. Сигналите за злоупотреби с власт 
и корупция, лошо управление на държавно 
имущество или за други незаконосъобразни 
или нецелесъобразни действия или бездействия 
на длъжностни лица, с които се засягат дър-
жавни или обществени интереси, права или 
законни интереси на други лица, се подават 
до председателя на Патентното ведомство.

Чл. 28. (1) Разглеждането на сигнала се 
възлага на постоянна специализирана Коми-
сия по сигналите, назначена със заповед на 
председателя на Патентното ведомство. 

(2) Комисията се състои от заместник-
председателя, директорите на дирекциите 
съгласно чл. 6, ал. 1 и юрист от дирекция 
АОФСД. Председател на комисията е замест-
ник-председателят на Патентното ведомство.

(3) Комисията извършва проверка за до-
пустимост на сигнала относно спазване на 
изискванията на чл. 21 в 7-дневен срок от 
възлагането. 

(4) За изясняване на сигнала от фактическа 
страна комисията изслушва обясненията и 
възраженията на всички заинтересовани лица.

(5) Когато са изяснени всички факти и 
обстоятелства по случая, комисията подготвя 
становище до председателя с предложение за 
решение по сигнала.

Чл. 29. Решението се постановява от пред-
седателя в сроковете по чл. 121 АПК и се 
съобщава на подателя на сигнала и на лицата, 
чиито права или законни интереси се засягат, 
в сроковете по чл. 123 АПК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Този устройствен правилник се издава 

на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за патен-
тите и регистрацията на полезните модели и 
отменя изцяло Устройствения правилник на 
Патентното ведомство на Република България, 
в сила от 04.12.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2011 г.).

§ 2. Този устройствен правилник е утвърден 
със Заповед № 159 от 07.03.2011 г. на председа-
теля на Патентното ведомство и влиза в сила 
от датата на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Председател: К. Манев

Приложение 
към чл. 6, ал. 3

Ръководство 2 
Главен секретар 1
Обща администрация 27
в т.ч. 
дирекция „Административно 
обслужване, финансови и стопански 
дейности“

Специализирана администрация 90
в т.ч.
дирекция „Изобретения, полезни 33 
модели и промишлени дизайни“ 
дирекция „Марки и географски  33
означения“
дирекция „Правно осигуряване,  24
международно правоприлагане и 
спорове“ 
2830

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 21 от 2009 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за 
постоянно прекратяване на риболовни дей-
ности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за 
приспособяване на българския риболовен 
флот“ от Оперативната програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за рибар-
ство за програмен период 2007 – 2013 г. (обн., 
ДВ, бр. 79 от 2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2 думата „извършване“ се 
заменя с „получаване“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „те са част от“ 
се заменят с „тези кораби са обект на:“.

§ 3. В чл. 18, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 3 числото „50“ се заменя с „15“.
2. Създава се т. 5:
„5. отговарят на специфичните критерии, 

заложени в действащата национална схема 
за изваждане от експлоатация на кораби от 
българския риболовен флот.“

§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Териториалното звено 

(ТЗ)“ се заменят с „Централната админист-
рация“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За сектор 01, за да бъде изплатена 

премия на собственика на риболовен кораб, 
трябва да бъде сключен договор с лицензирана 
компания за покупко-продажба на кораба за 
скрап или договор за нарязване на кораба за 
скрап и покупко-продажба на отпадъците, 
произтичащи от скрапирането, като премията 
се намалява с размера на продажната цена.“

§ 5. В чл. 21, ал. 3 думите „териториални-
те звена (ТЗ)“ се заменят с „териториалните 
структури“.

§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ТЗ“ се заменя с 

„териториалната структура“.
2. В ал. 4 абревиатурата „ТЗ“ се заменя с 

„териториалната структура“.
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1.

Приложение № 1 към Чл. 5 

по Мярка 1.1. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Име на  кандидата и правна форма (ЮЛ, ЕТ)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ИАРАПублична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заявление за кандидатстване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

Входящ номер  на ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Европейски 
фонд за 

рибарство

Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване  българския риболовен флот 

______________________________________________________________________________________

Част А Данни за кандидата

______________________________________________________________________________________
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3. 

г.

4.

5. 
G

B G -Код на пристанището
 на регистрация

Основни мощности
 на двигателя (kW)

B

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

Име на 
капитана

Външна
маркировка
Тонаж
 в БT

Обща дължина
 в метри 

Възраст 
на кораба

-

от

Данни за риболовния кораб (съгласно данните от регистрацията )

Име

Трите имена на лицето, представляващо кандидата 

Постоянен адрес

ЕГН

ЕИК 

издадена на
л.к. №

Фамилия

  

2.

Презиме

Име на кораба

Единен идентификационен номер на риболовен кораб (CFR)

 Мярка 1.1.  Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности Страница 1

§ 7. Приложение № 1 към чл. 5 се изменя така: 
„Приложение № 1  

към чл. 5
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6.1. Трите имена на упълномощено лице

6.2. Номер на пълномощно

7. Седалище 

Пощенски код

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

8. Адрес на управление

Община

Страна

Град

6. Попълва се при упълномощаване

Име Презиме Фамилия

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

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

9.

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

Страна

Лице за контакт ( Моля посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно 
от посоченото в т.3 или т.6 )

Град

Пощенски код

Област
Община
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10. Адрес за кореспонденция

Информация за проектите

Предишно финансиране:  

Да Не

Да Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

Част Б

11. Информация за банковата сметка на кандидата

Страна
Област

11.2. IBAN

11.1. Име и адрес на банката

12.

13.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от 

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми

Европейския фонд за рибарство по друг проект? 

Община
Град

Пощенски код
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Да Не

 Кандидатствам за:

 

за същия проект или за обособена част от него?

Дейност 2:  Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей                 �
Дейност 3:  Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение                            �

Дейност 1:  Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма                            �

Част В

14.

Ако “Да”, моля да посочите подробности.

13. Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми

Сектор 01 – Нарязване  на риболовния кораб за скрап 

Сектор 02 – Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, 
различни от риболов

15. Кандидатствам за премия в размер на  ________________________ лева, съгласно 
Приложение № 2 към Чл. 9, ал. 1. 

Сектор 03 – Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени 
рифове

Допустими сектори и дейности във връзка с постигането на целта на мярката 
(Отбележете сектора и дейността, за които кандидаствате)

15.1 Размер на безвъзмездната финансова помощ ____________________ лева, което 
представлява ____________ % от общия размер на стойността на проекта.

� 

� 

� 

/Размерът на безвъзмездната финансова помощ За Сектор 01 е премията, изчислена съгласно 
Приложение № 2 намалена с продажната цена, съгласно договора по чл. 19, ал. 2/

 Мярка 1.1.  Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности Страница 3



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  39   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

Документи, свързани с изплащането на премия по Сектор 01 � да � непр

� да 

� да 

� да 

� да 

І. Общи документи за одобрение на проекта 

� да 

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

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от 
кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.

Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето, 
представляващо кандидата 

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 12, ал 3, т, 4 от Наредбата.

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване:16.

� да 

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

Копие от документ удостоверяващ Единния идентификационен код (ЕИК).

Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА” 
”Морска администрация”.

Копие от позволително за плаване и/или Акт за националност за риболовните кораби с 
тонаж над 40 БТ, издавани от ИА ”Морска администрация”. 

� да 

� да � непр

Копие от разрешителното за стопански риболов � да 

Копие от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни 
организми

� да 

Документи, свързани с изплащането на премия по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03
Копие от договор за взаимодействие с кандидат по мярка 3.2 или по мярка 3.6 � да

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

Копие от договор с лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или договор 
за нарязване на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от 
скрапирането

� да

 Копие от уведомително писмо от изпълнителния директор на ИАРА за одобрен проект на 
кандидата по мярка 3.2 или по мярка 3.6 � да

� да � непр

Копие от документ за собственост на риболовния кораб � да 
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1

2

3

4

5

6

7

8

Това заявление е попълнено от:

Кандидата Упълномощено от кандидата лице

Част Г

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни 
задължения  към ДФ "Земеделие"

3.

1. 

2.

� да

(моля отбележете вярното)

 III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта: � да � непр

4.

Декларации

5.

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други 
програми на Общността  за същата инвестиция

Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за 
кандидатстване

� да

� да

� да

� да

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени 
документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи.

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни 
задължения към ИАРА

� да

� да

Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за 
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други 
държавни органи.

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама 
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка 
невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен 
лице, ще доведе до неодобрение на това Заявление за кандидатстване и/или 
безвъзмездната финансова помощ ще стане изискуема.  

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

� да

Подпис Дата
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

III.

14.

15.

15.1.

IV.

1.
2.

І. В горната част на Заявлението за кандидатстване впишете наименованието на Вашия проект.

    ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма

за попълване на Заявлението за кандидатстване

Попълват се данните от позволителното за плаване на риболовния кораб.

Инструкция

Вписва ЕИК.

В част В се попълва следната информация за премията, за която кандидатствате:

В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване общи 
документи, като: 

Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава 

В част Б се попълва следната информация за проектите:

Отбележете сектора и дейност, за които кандидатствате

Документът е задължителен.

Посочва се  размерът на премията, за която кандидатствате, изчислена съгласно Приложение № 2, в 
лева.

Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за 
обособена част от него.

Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт.

Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
Попълва се адреса за кореспонденция на лицето за контакт.

Попълва се например - управител, директор и др.

Попълват се данните от личната карта на законния представител на кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да 
предостави заверено копие от личната карта на законния представител на кандидата за 
сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта.

Посочва се размерът на безвъзмездната финансова помощ в лева и изчислена в проценти.

Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.

Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация на кандидата.
Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава 
лично от кандидата

Заявлението за кандидатстване се подписва и подпечатва в присъствието на служител на ИАРА, 
като при подписването се поставя и дата.

В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.

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

Документът е задължителен. 

Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03. 
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03. 
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 01

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.

Документът е задължителен. 
Документът е задължителен. 
Документът е задължителен. 

Документът е задължителен.

Пазете копие от това Заявление и приложените документи.

Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер. 

Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при 
подаване на Заявлението за кандидатстване.

Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за кандидатстване.

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
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§ 8. Приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4  
към чл. 27, ал. 1

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

Заявка за плащане 
Мярка 1.1

Приложение 4 към Чл. 27, ал. 1

E-mail 

IBAN:                                                                            Банков код (BIC):

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)

Регистрацията на риболовния кораб                              Пристанище  град/село

Регистрационен номер на кораба:

Попълва се служебно:

Заявка №  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                     Печат:

Телефон:                                                        Факс:

Попълва се от законния представител на бенефициента - представител на ЮЛ/ЕТ

Име:                                            Презиме: 

Фамилия:

                                     телефон                            факс                                           E-mail 

Информация за банковата сметка на бенефициента

Лична карта/паспорт №:                  издадена на:                  от:                ЕГН:

/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Проект №: от ИАРА:     

 Вид плащане:                      Компенсационно �                    

Банка:                                                                            Банков клон

Община                                                                              Област 

До
Държавен фонд "Земеделие"

УРН  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/            

Договор   №:   __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/ 

РРА-РА гр...................................

БУЛСТАТ №                                                  Седалище и адрес на управление:

Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане, е в размер на: ____________________________ лева.

Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/ 

Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация) 

Заявка за плащане 

МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Попълва се от упълномощено лице

Име на бенефициента / собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ

Отдел "Рибарство и аквакултура"

Постоянен адрес:

Име:                                             Презиме:                                       Фамилия:

Лична карта №:                           издадена на:                    от:                 ЕГН: 

Пълномощно №:                                     / дата:
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Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане 
Мярка 1.1

Приложение 4 към Чл. 27, ал. 1

�  Да

�  Да

�  Да
�  Да
�  Да

�  Да

�  Да �  Непр.

1 �  Да

2
�  Да

3
�  Да �  Непр.

4 �  Да �  Непр.

5
�  Да

6 �  Да

7 �  Да

8 �  Да

9
�  Да

10
�  Да

�  Да �  Непр.

1
�  Да

2
�  Да

�  Да �  Непр.

1
�  Да

2
�  Да �  Непр.

�  Да �  Непр.

1
�  Да

1 �  Да

2
�  Да

3 �  Да

4 �  Да

5
�  Да

Име на бенефициента                                                                                                                                                                                подпис и печат

Име на младши експерт/експерт от РРА-РА, приел Заявката за плащане                                                                                       подпис и печат

Име на с гл. експерт/експерт от РРА-РА, проверил Заявката за плащане                                                                                         подпис и печат

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

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

В случай, че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Бенефициентът ще бъде изключен от 
подпомагане по ЕФР за годината, в която е било открито нарушението и следващата финансова година.  

                                          

Дейност 3: Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб.

Копие от договор с лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или договор за нарязване 
на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането

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

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

 Копие от лиценза на компанията, даваща право да извършва дейности, свързани с разкомплектоване и 
скрапиране на кораби

Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов

Протокол от собственика на риболовния кораб за демонтиране на всички риболовни уреди на борда.

МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове

Сектор 01- Нарязване на риболовния кораб за скрап 

Б. Специфични документи:

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

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

Дейност 2:   Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей

Допустими сектори:

Дейност 1:   Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма

Копие от документ за самоличност на бенефициента.

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

Копие от разрешително за стопански риболов към момента на кандидатстване. 

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна отговорност, съгласно 
разпоредбите на действащото национално законодателство. 

Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб. 

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни. 

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

A. Общи документи:

В. Декларации:

 Сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове 

 Сектор 01 - Нарязване  на риболовния кораб за скрап    

Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов

Документ за собственост на риболовния кораб към момента на кандидатстване. 

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от съответната 
Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на месеца, 
предхождащ датата на кандидастване.

Документ, удостоверяващ заличаването на кораба от Регистъра на риболовните кораби.

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

Дейност 3:   Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция 

по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 10. За проектни предложения, постъпили в периода 20 януари – 20 март 2011 г., се прилагат 

§ 1 – § 8.
Министър: М. Найденов
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