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ДО  

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

 

 

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 (ЗПЗП) 

и чл. 15, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на 

Министерството на земеделието и храните, внасям за одобряване проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 25 

юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г.. 
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мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

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

 

Основното предложения в проекта на наредба се състоят в следното: 

Създава се допълнителна възможност за кандидати, които подготвят проекти за 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения 

в агломерации с под 2000 е.ж. и чиито населени места не са включени в първоначалния 

списък по Приложение № 3 от Наредба № 12 да докажат съответствие с условието чрез 

представяне на прединвестиционно проучване. 

 

Целите, които се поставят с предложения акт и очаквани резултати от 

прилагането: 

С промяната се цели постигане на устойчивост на нормативния акт и предоставяне на 

възможност при промяна в действителното положение кандидатите да имат право да 

подадат заявление за подпомагане без да е необходимо изменение на Приложение № 3 от 

наредбата. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на 

Министерство на земеделието и храните. Финансовите средства 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, с предложения 

проект не се транспонират норми на правото на Европейския съюз, поради което не е 

приложена таблица за съответствие с правото на Съюза. 

Проектът на наредба беше публикуван на електронната за обществени консултации и 

електронната страница на Програмата за развитие на селските райони 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 и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Направените 

целесъобразни бележки и предложения са отразени. 
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

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

земеделските производители предлагам да издадете предложения проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

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

 

 

С уважение, 

 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 

Заместник-министър на земеделието и храните 

 

 



Проект 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(Обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г.) 

 

§ 1. В чл. 6, т. 4 накрая се добавя „или за които чрез прединвестиционно 

проучване е доказано, че са с под 2000 е. ж.“ 

§ 2. В чл. 20, се създава ал. 6: 

„(2) Проекти за дейности по чл. 4, т. 3 са допустими за подпомагане за  

агломерации с под 2000 е.ж., които не са посочени в приложение №3, ако 

съответствието с условието е доказано с прединвестиционно проучване.“ 

§ 3. В  Приложение № 10 към чл. 35, ал. 1, в раздел IV. „Придружаващи 

специфични документи“, в т. „За дейности по чл. 4, т. 3 - изграждане, реконструкция 

и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 

2000 е.ж. в селските райони:“ се създава т. 8: 

 „8. Прединвестиционно проучване (изисква се за проекти за агломерации, които 

не са включени в приложение №3)“ 

Заключителна разпоредба 

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

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 


