Изпълнителна
агенция за насърчаване
на малките и средните
предприятия

Информационно гише за предприемача

СЪДЪРЖАНИЕ
I. СТОПАНСКИ СУБЕКТИ - КРАТЪК ОБЗОР НА СТОПАНСКИТЕ
СУБЕКТИ
1. РЕГИСТРАЦИЯ НА СТОПАНСКИ СУБЕКТИ
1.1. Регистрации в Търговския регистър
1.1.1. Едноличен търговец (ЕТ)
-

Процедура за регистрация на ЕТ

-

Образец на заявление за вписване на обстоятелства относно ЕТ – А1

-

Образец на заявление за запазване на фирма – Д1

-

Образец на декларация от едноличния търговец, че не е в производство за
обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си
несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да
упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като
едноличен търговец

-

Образец от подписа

1.1.2. Събирателно дружество (СД)
-

Процедура за регистрация на СД

-

Образец на заявление за вписване на обстоятелство относно СД – А2

-

Образец на заявление за запазване на фирма – Д1

-

Образец на декларация за удостоверяване, че лицето не участва в друго
дружество, че няма да сключва сделки, които се отнасят до предмета на
дейност на дружеството за негова или за чужда сметка без съгласието на
останалите съдружници

-

Образец на дружествения договор на СД

-

Образец на протокола от учредителното събрание

-

Образец от подписа

1.1.3. Командитно дружество (КД)
-

Процедура за регистрация на КД

-

Образец на заявление за вписване на обстоятелства относно КД – А3

-

Образец на заявление за запазване на фирма – Д1

-

Образец от протокол от учредителното събрание на КД

-

Образец на декларация за удостоверяване, че лицето не участва в друго
дружество, че няма да сключва сделки, които се отнасят до предмета на
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дейност на дружеството за негова или за чужда сметка без съгласието на
останалите съдружници
-

Образец от дружествения договор на КД

-

Образец от подписа

1.1.4. Дружество с ограничена отговорност (ООД)
-

Процедура за регистрация на ООД

-

Образец на заявление за вписване на обстоятелства относно ООД – А4

-

Образец на заявление за запазване на фирма – Д1

-

Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 142 от ТЗ

-

Образец на договора за възлагане на управление на ООД

-

Образец на дружествения договор на ООД

-

Образец на протокол от учредителното събрание на ООД

-

Образец на съгласието за приемане на управление и образец от подписа

1.1.5. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
-

Процедура за регистрация на ЕООД

-

Образец на заявление за вписване на обстоятелства – А4

-

Образец на заявление за запазване на фирма – Д1

-

Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 142 от ТЗ

-

Образец на договора за възлагане на управление

-

Образец на съгласието за приемане на управление и образец от подписа

-

Образец на Учредителния акт на ЕООД

1.1.6. Адреси на служби по вписванията
1.2. Булстат регистрация
1.2.1. Процедура за регистрация по Булстат
1.2.2. Образец на заявление за регистрация за физически лица
1.2.3. Образец на заявление за регистрация за чуждестранни физически лица
1.2.4. Образец на заявление за вписване на данни за юридически лица
1.2.5. Образец на искане за издаване на карта за идентификация с монтиран
микропроцесорен чип
1.2.6. Образец на искане за издаване на дубликат на карта за идентификация и
заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение
1.2.7. Образец на заявление за заличаване
1.3. Данъчни процедури
1.3.1. Обща данъчна регистрация
-

Процедура за регистрация в регистъра на Националната агенция по
приходи (данъчна регистрация)

-

Образец на искане за издаване на удостоверение

1.3.2. Регистрация по Закона за данък добавена стойност
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-

Процедура за регистрация по Закона за данък добавена стойност

-

Образец на заявление за регистрация по ЗДДС

-

Образец на акт за регистрация по ЗДДС

-

Образец на опис на наличните активи по смисъла на Закона за
счетоводството към датата на регистрация по ЗДДС, за които е начислен
данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона и за които
е налице право на приспадане на данъчен кредит

-

Образец на опис на наличните активи по смисъла на Закона за
счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрация по
ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит

-

Образец на отказ за регистрация по ЗДДС

-

Образец на справка за облагаемия оборот за последните дванадесет
месеца

-

Образец на удостоверение за регистрация по ЗДДС

-

Образец на искане за откриване на ДДС сметка

-

Образец на удостоверение за доказване на регистрация по ЗДДС

1.3.3. Дерегистрация по Закона за данък добавена стойност
-

Процедура за дерегистрация по ЗДДС

-

Образец на акт за прекратяване на регистрация по ЗДДС

-

Образец на заявление за дерегистрация по ЗДДС

-

Образец на справка за облагаемия оборот за последните дванадесет
месеца

-

Образец на удостоверение за регистрация по ЗДДС

1.3.4. Регистрация на касов апарат
-

Процедура за регистрация на фискални устройства

-

Образец на свидетелство за регистрация на фискално устройство –
Приложение 1

-

Образец относно функционалните
устройства - Приложение 2

-

Образец относно техническите изисквания към фискалните устройства –
Приложение 3

-

Образец на заявка за изпитване на тип фискално устройство –
Приложение 4

-

Образец на свидетелство за съответствие с изискванията на Наредба №
Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски
обекти чрез фискални устройства – Приложение 5

-

Образец на свидетелство за съответствие с изискванията на Наредба №
Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски
обекти чрез фискални устройства – Приложение 6

изисквания

към

фискалните

1.3.5. Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове
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-

Процедура за регистрация на специализирани малки обекти за
дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки
винопроизводители

-

Образец на искане за регистрация на специализиран малък обект за
дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител

-

Образец на удостоверение за регистрация на на специализиран малък
обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малки
винопроизводители

-

Карта на митниците в България и легенда на митниците

1.4. Регистрация като осигурител
1.4.1. Процедура за регистрация на осигурители и самоосигуряващи се лица
1.4.2. Образец на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
1.4.3. Декларация „Данни за осигуреното лице” – Образец № 1
1.4.4. Декларация „Данни за здравното осигуряване на лица, осигурени от
Републиканския бюджет и други” – Образец № 3
1.4.5. Декларация за авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски
– Образец № 5
1.4.6. Образец на искане за
самоосигуряващо се лице

издаване

на

осигурителна

книжка

на

1.5. Вписване в единния търговски регистър на Българска търговско промишленапалата (БТПП)
1.5.1. Процедура за вписване на търговец в единния търговски регистър на
БТПП
1.5.2. Образец на заявление за вписване в Единния търговски регистър на
БТПП
1.5.3. Регистрационна карта за информационната система на БТПП
1.6. Условия на труд
1.6.1. Процедура за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
1.6.2. Образец на декларация за безопасни условия на труд

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИ СУБЕКТИ
2.1. Едноличен търговец (ЕТ)
2.1.1. Процедура за вписване на промяна във фирмата, седалище, адрес на
управление и предмета на дейност на едноличния търговец
2.1.2. Образец на заявление за вписване на обстоятелства относно ЕТ – А1
2.1.3. Образец на заявление за запазване на фирма – Д1
2.2. Събирателно дружество (СД)
2.2.1. Процедура за вписване на промяна във фирмата, седалище, адрес на
управление и предмета на дейност на СД
2.2.2. Образец на заявление за вписване на обстоятелство относно СД – А2
2.2.3. Образец на заявление за запазване на фирма – Д1
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2.2.4. Права и задължение на съдружниците в СД
2.2.5. Управление на СД
2.3. Командитно дружество (КД)
2.3.1. Процедура за вписване на промяна във фирмата, седалище, адрес на
управление и предмета на дейност на КД
2.3.2. Образец на заявление за вписване на обстоятелства относно КД – А3
2.3.3. Управление на КД
2.4. Дружество с ограничена отговорност (ООД)
2.4.1. Процедура за вписване на промяна във фирмата, седалище, адрес на
управление на ООД или ЕООД
2.4.2. Образец на заявление за вписване на обстоятелства относно ООД – А4
2.4.3. Права и задължения на съдружниците в ООД
2.4.4. Образец на протокол от събрание на съдружниците в ООД
2.4.5. Образец на покана за редовно общо събрание на съдружниците на ООД
2.4.6. Управление на ООД и ЕООД
2.5. Процедура за издаване на удостоверение за актуално състояние на стопански
субект регистриран в Търговския регистър

3. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ

НА

ДЕЙНОСТТА

НА

3.1. Финансиране от фондовете на ЕС
3.1.1. ОП Конкурентноспособност
3.1.1.1.ПМС № 236/27.09.2007 г. За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на Българската икономика 2007 – 2013 г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
3.1.1.2.Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" за 2008 г.
3.1.1.3.Схема BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати
стандарти
-

Кратко представяне;

-

Пакет документи за кандидатстване

3.1.1.4. Схема BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи
предприятия"
-

Кратко представяне

-

Пакет документи за кандидатстване

3.1.1.5. Схема BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”.
-

Кратко представяне
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-

Пакет документи за кандидатстване

3.1.1.6.Схема BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството
на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
-

Кратко представяне

-

Пакет документи за кандидатстване

3.1.2. ОП Развитие на човешките ресурси
3.1.2.1. ПМС № 180/27.07.2007 г. За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка
2007 – 2013 г.
3.1.2.2 Схема BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” – ФАЗА
2”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор и приложения.

3.1.2.3 Схема BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата"
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Документи за кандидатстване;

-

Договор и приложения;

-

Документи за информация.

3.1.2.4 Схема BG051PO001-2.1.02 “Квалификационни услуги и обучения за заети
лица” – фаза 2
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3. ОП Регионално развитие
3.1.3.1. ПМС № 245/09.10.2007 г. За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата
рамка 2007 – 2013 г.
3.1.3.2. Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по
Оперативна програма "Регионално развитие" за 2008 г.
3.1.3.3 Схема BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската
среда”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;
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-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.4 Схема BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща
и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща
за развитието на устойчиви градски ареали”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.5 Схема BG161РО001/4.1-02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на
инфраструктурата за предотвратяване на свлачища”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.6 Схема BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа
сътрудничество и обмен на най-добри практики”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

за

междурегионално

3.1.3.7. BG161PO001/3.1-01/2008 Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за паметници на културата с
национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на
туризма”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.8. BG161PO001/3.3-01/2008 Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг
на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.9. BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”
-

Кратко представяне;
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-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.10. BG161PO001/5-01/2008 “Техническа помощ за подготовка, управление,
наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния
капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Други документи.

3.1.3.11. BG161PO001/1.1-02/2008 Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и
ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието
на устойчиви градски ареали."
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.12. BG161PO001/1.1-03/2008 Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и
ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали."
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.13. BG161PO001/1.1-04/2008 Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и
ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали."
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.14. BG161PO001/4.1-01/2007 Схема за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно
развитие"
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;
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-

Договор.

3.1.3.15. BG161PO001/1.4-01/2007 Схема за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за ограничаване и предотвратяване
на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали"
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.16. BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция
на второкласни и третокласни пътища”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.3.17. BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано
местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна
мрежа”
-

Кратко представяне;

-

Насоки за кандидатстване;

-

Пакет документи за кандидатстване;

-

Договор.

3.1.4. Оперативна програма „Транспорт”
-

ПМС № 258/24.10.2007 г. За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт”,
съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално
развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.

-

Индикативен списък с приоритетни проекти

-

o

Проекти в железопътния сектор

o

Проекти в пътния сектор

o

Проекти за развитие на интермодалността

o

Проекти в морски и вътрешно воден транспорт

Формуляри за кандидатстване за проектите по Оперативна програма
"Транспорт”
o
Заявление за потвърждаване на субсидия по членове 39 до 41 от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1083/2006, Инвестиция в инфраструктурен обект.
o
Формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка
на инвестиционни проекти в сектор "Транспорт"
o
Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос "Техническа
помощ

-

Насоки за кандидатстване за финансиране на проекти/операции от
Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.
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-

Задължителни указания за условията и реда на изплащане на
безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и
Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото
национално съфинансиране издадени от дирекция "Национален фонд" в
Министерството на финансите, придружена с шест анекс

3.1.5. Оперативна програма „Околна среда”
-

ПМС № 249/17.10.2007 г. За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда” 2007
– 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за
регионално развитие на Европейския съюз

-

Общ наръчник

-

Указания относно третирането на приходите по проектите,
съфинансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

-

Ръководство за подготовка на проекти в сектор "Води" по оперативна
програма "Околна среда 2007-2013 г."

-

Ръководство за подготовка на проекти в сектор "Отпадъци" по
оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

-

Указания към методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите

-

Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи

-

Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по
Оперативна програма "Околна среда" за 2008 г.

3.1.6. Оперативна програма „Административен капацитет”
-

ПМС № 231/20.09.2007 г. За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за
финансовата рамка 2007 - 2013 г.

-

Индикативна годишна работна програма 2008.

-

Ръководство за бенефициенти.

3.1.7. Програма за развитие на селските райони
-

Стъпки за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони
2007-2013г.

-

Програма за развитие на селските райони (2007 –2013) и анекси към
програмата.

3.1.7.1. Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
-

Кратко представяне;

-

Заповед за утвърждаване на покани за приемане на заявления;

-

Покана за приемане на заявления за подпомагане;

-

Наредба № 29/11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;

-

Заявление за подпомагане;

-

Бизнес план.

3.1.7.2. Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
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-

Кратко представяне;

-

Заповед за утвърждаване на покани за приемане на заявления;

-

Покана за приемане на заявления за подпомагане;

-

Наредба № 30/11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;

-

Заявление за подпомагане;

-

Бизнес план.

3.1.7.3. Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности”
-

Кратко представяне;

-

Заповед за утвърждаване на покана за приемане на заявления;

-

Покана за приемане на заявления за подпомагане;

-

Наредба № 32/12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;

-

Заявление за подпомагане.

3.1.7.4. Mярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
-

Кратко представяне;

-

Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;

-

Заявление за подпомагане;

-

Бизнес план;

-

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско
стопанство.

3.1.7.5. Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
-

Кратко представяне;

-

Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 година

-

Заявление за подпомагане;

-

Бизнес план.

3.1.7.6. Мярка 141 „Подпомагане за полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране”
-

Кратко представяне

-

Наредба № 28 от 05.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 година

-

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско
стопанство

-

Заявление за подпомагане

-

Бизнес план
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3.1.7.7. Мярка 142 „Създаване на организации на производители”
-

Кратко представяне

-

Наредба № 27 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на
производители” по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 година

-

Заявление за признаване и/или подпомагане

-

Образец на план за развитие

-

Форма за наблюдение и оценка

3.1.7.8. Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
-

Кратко представяне

-

Наредба №8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на
земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007–2013 година

-

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско
стопанство

-

Заявление за подпомагане

-

Бизнес план

3.1.7.9. Мярка „Професионално обучение,
разпространение на научни знания”

информационни

дейности

и

-

Наредба №23 от 14.07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение на научни знания” по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013
година

-

Заявление за подпомагане

3.1.7.10.

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи

-

Кратко представяне

-

Наредба № 22 от 07.07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване
на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 година

-

Заявление за подпомагане

3.1.7.11.
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”
-

Кратко представяне

-

Наредба № 20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година

-

Заявление за подпомагане

3.1.7.12.

Мярка 214 „Агроекологични плащания”
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-

Наредба № 12 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка
214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.

-

Методика за отказване и намаляване на плащанията

-

Образци на документи

3.1.7.13.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

-

Кратко представяне

-

Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 година (Обн., ДВ бр. 71 от 12.08.2008 г.)

-

Заявление за подпомагане

-

Указания за попълване

3.1.7.14.
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони”
-

Кратко представяне

-

Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година (Обн., ДВ бр.
72 от 15.08.2008 г.)

-

Заявление за подпомагане

-

Указания за попълване

3.2. Финансиране с привлечени средства
3.2.1. Образец на бизнес план
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II. ПРОЦЕДУРИ, РЕГУЛИРАЩИ
СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ

СТОПАНСКАТА

ДЕЙНОСТ

НА

1. ЗЕМЕДЕЛИЕ
1.1. Регистрация на земеделски производители
1.1.1. Процедура по регистрация на земеделски производители
1.1.2. Образец на анкетна карта за регистрация на земеделски производител
1.1.3. Образец на регистрационна карта на земеделски производители
1.1.4. Образец на декларация за извършване на дейности с първични фуражи
1.2. Регистрация на ветеринарни лекари
1.2.1. Процедура по регистрация на упражняващите ветеринарномедицинска
практика
1.2.2. Образец на заявление за издаване на удостоверение за регистрация на
ветеринарномедицинска практика
1.2.3. Образец на удостоверение за регистрация на ветеринарномедицинска
практика
1.3. Регистрация на земеделска и горска техника
1.3.1. Процедура за регистрация на земеделска и горска техника
1.3.2. Образец на заявление за регистрация и промени в регистрацията на
земеделска и горска техника
1.3.3. Образец на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника
1.4. Регистрация на земеделските стопани за директни плащания на площ
1.4.1. Процедура за регистрация на земеделски стопани за директни плащания на
площ
1.4.2. Общо заявление за единно плащане на площ
1.4.3. Инструкции за попълване на общото заявление
1.5. Регистрация на тютюнопроизводителите
1.5.1. Процедура за регистрация на тютюнопроизводители
1.5.2. Образец на удостоверение за регистрация – квота

2. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
1.6. Измерване на фактори в работната среда
1.6.1. Процедура за измерване на химични и физични фактори на жизнената
среда
1.6.2. Образец на заявление за извършване на санитарна експертиза/лабораторни
изследвания
1.7. Регистрация на обект за обществено предназначение
1.7.1. Процедура по регистрация на обекти с обществено предназначение
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1.7.2. Групи обекти с обществено предназначение - по чл. 1, ал. 2 на Наредбата за
условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на
обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалната
инспекция за опазване и контрол на общественото здрева (РИОКОЗ)
1.7.3. Образец
на
молба
за
образец/препис/копие/дубликат/допълнителен
удостоверението за регистрация

издаване
екземпляр

на
на

1.7.4. Образец на удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено
предназначение
1.7.5. Образец на удостоверение за вписване в регистъра на обект на обект с
обществено предназначение – транспортно/и средство/а
1.7.6. Образец на уведомление
предназначение

за

откриване

на

обект

с

обществено

1.7.7. Образец на уведомление за извършване на дейност от обект с обществено
предназначение – транспортно/и средство/а
1.8. Регистрация на обекти за производство и търговия с храни
1.8.1. Процедура за регистрация на обекти за производство или за търговия с
храни
1.8.2. Образец на молба за издаване на образец / препис / копие / дубликат /
допълнителен езкемпляр на удостоверението за регистрация
1.8.3. Образец на заявление за регистрация на обект за производство на храни от
неживотински произход
1.8.4. Образец на заявление за регистрация на обект за търговия с храни
1.8.5. Образец на заявление за промяна на обстоятелствата на обект, който
подлежи на вписване по чл. 14, ал. 1 от Закона за храните

3. ОКОЛНА СРЕДА
1.9. Екологични изисквания за продукта и опаковката
1.9.1. Процедура за спазване на екологичните изисквания за продукта и
опаковката
1.9.2. Образец на декларация за съответствие с изискванията по чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
1.9.3. Образец на декларация за съответствие с изискванията по чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
1.9.4. Маркировка

4. ПРОИЗВОДСТВО
1.10.

Регистрация на производители на вино

1.10.1. Процедура за регистрация на производството на винено грозде, вино и
други продукти от грозде или вино
1.10.2. Образец на справка-декларация за местонахождението на всеки обект за
производство, складиране, съхраняване и лагеруване на вино и други
продукти от грозде и вино
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1.10.3. Образец на заявление
гроздопроизводител
1.10.4. Образец на заявление
гроздопроизводител

за
за

регистрация
регистрация

на
на

физическо

лице

–

юридическо

лице

–

1.10.5. Образец на заявление за винопроизводител
1.10.6. Образци на дневници
ü Дневник №1 – за постъпилите грозде, плодове и други суровини за ферментация
и за получените след ферментацията продукти
ü Дневник №2 - за постъпилите суровини и материали за технологични цели
ü Дневник №3 - за извършени производствени манипулации
ü Дневник №4 - за вторични продукти, предназначени за дестилация
ü Дневник №5 - за завършено бутилирано производство
ü Дневник №6 - за заприходена и реализирана продукция

1.11.

Регистрация на производители на спиртни напитки

1.11.1. Производители на спиртни напитки
-

Процедура за регистриране на производители на спирт, дестилати и
спиртни напитки

1.11.2. Пунктове за изваряване на ракия
-

Процедура за регистриране на пунктове за изваряване на ракия

-

Образец на заявление за регистрация на пункт за изваряване на ракия

-

Образец на удостоверение за регистрация на пункт за изваряване на ракия

5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ
1.12.

МЕТРОЛОГИЯ

И

СИСТЕМИ

ЗА

Оценка на съответствието

1.12.1. Процедура за получаване на разрешения на лица за извършване
оценяване на съответствието
1.12.2. Процедура за оценка на съответствието на продуктите със съществените
изисквания към тях
1.12.3. Валидна маркировка за българския пазар
1.12.4. Образец на заявка за изготвяне на технически доклад или удостоверение
за съответствие – относно съответствие на Техническо досие с
изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост
1.12.5. Образец на заявка за изготвяне на експертен доклад – за съответствие на
електрически продукт
1.12.6. Образец на заявка за оценяване на пълното съответствие на техническо
досие – за съответствие на машини
1.12.7. Образец на заявка за експертиза на техническо досие
1.12.8. Обрезец на заявка за оценяване съответствието на строителен продукт
1.12.9. Образец на заявка за надзор на крайното оценяване
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1.12.10.

Образец на заявка за изследване на типа

1.12.11.

Образец на заявка за изследване на типа на машини

1.13.

Проверка на средствата за имерване

1.13.1. Лица за проверка на средствата за измерване
-

Процедура за оправомощаване на лица за проверка на средства за
измерване

-

Образец на заявление за опрамощаване на лица за проверка на средства за
измерване

-

Образец на декларация

1.13.2. Одобряване типа на средства за измерване
-

Процедура за одобряване на типа на средство за измерване

-

Ценоразпис от българския институт по метрология

-

Таблица на средствата за измерване

-

Съдържание на техническото досие на средствата за измерване

-

Знак за одобрен тип и за признаване на одобрен тип

1.13.3. Проверки на средства за измерване
-

Процедура за проверка на средствата за измерване

-

Знаци за първоначална проверка и за последваща проверка

-

Ценоразпис от българския институт по метрология

-

Схема на лабораториите за проверка съгласно изискванията на БДС EN
ISO/IEC 17025:2006

1.14.

Сертификация на продукт

1.14.1. Процедура за сертификация на продукти
1.14.2. Образец на заявка за сертификация на продукт

1.15.

Стандартизиране на продукт

1.15.1. Процедура за стандартизиране на продукт
1.16.

Системи за управление

1.16.1. НАСРР - стандарт за системи за управление на хранителни продукти
-

Ръководството за прилагане на процедурите, основани на принципите на
НАССР, и за подпомагане прилагането на принципите на НАССР при
определени дейности с храни

-

Стандарти за системи за управление на хранителни продукти

-

Указания относно НАССР и добри производствени практики и НАССР

1.16.2. Стандарти за системи за управление – ISO

6. ТРАНСПОРТ
1.17.

Контролен пункт за проверка на пътни превозни средства (ППС)
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1.17.1. Процедура за получаване на разрешение за извършване на периодични
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства
1.17.2. Примерен образец на заявление за издаване на разрешение за извършване
на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
1.17.3. Образец на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка
на техническата изправност на пътните превозни средства
1.17.4. Образец на протокол за съответствие с изискванията към контролнотехнически пункт за извършване на периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на ППС
1.17.5. Примерен образец на заявление за извършване на преглед на годността на
техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на
техническата изправност
1.18.

Международен превоз на пътници и товари

1.18.1. Лиценз на Общността
-

Процедура за получаване на лиценз на Общността за международен
превоз на пътници и товари

-

Образец на заявление за издаване на лиценз на Общността за
международен автомобилен превоз на пътници и товари

-

Образец на лиценз за международен автомобилен превоз на пътници с
автобус срещу заплащане

-

Образец на лиценз за международен автомобилен превоз на товари срещу
заплащане

-

Образец на копие на лиценз за международен автомобилен превоз на
пътници с автобус срещу заплащане

-

Образец на копие на лиценз за международен автомобилен превоз на
товари срещу заплащане

-

Справка за финансова стабилност

1.18.2. Международен превоз по автобусна линия в ЕС
-

Процедура за получаване на разрешително за превози по международни
автобусни линии до държави-членки на европейския съюз

-

Образец на заявление за започване на редовен превоз/за започване на
специализиран редовен превоз/за подновяване на разрешително за
извършване на превоз

-

Образец на разрешително за превоз по линия

-

Справка за реализираните превози и превозени пътници

1.18.3. Международен превоз по автобусна линия извън ЕС
-

Процедура за получаване на разрешително за превоз по международни
автобусни линии до държави, които не са членки на ЕС

-

Справка за реализираните превози и превозени пътници

-

Образец на заявление за издаване на разрешително за превоз на пътници
по международна автобусна линия до страна, която не е членка на ЕС

1.18.4. Професионална компетентност
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-

Процедура за получаване на удостоверение за професионална
компетентност на ръководител на транспортна дейност за международен
автомобилен превоз на пътници/товари

-

Образец на удостоверение за професионална компетентност
международен автомобилен превоз на товари (пътници)

-

Образец на заявление за полагане на изпит за придобиване на
професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за
обществен превоз

-

Образец на заявление за издаване на удостоверение за професионална
компетентност за ръководител на транспортна дейност за обществен
превоз

1.19.

за

Обществен превоз на пътници и товари в Република България

1.19.1. Лиценз за обществен превоз
-

Процедура за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на
пътници или товари на територията на Република България

-

Образец на справка за финансова стабилност

-

Образец на заявление за издаване на лиценз за извършване на обществен
превоз на пътници или товари на територията на Република България

-

Образец на лиценз

-

Образец на протокол за преглед на автобус/лек автомобил за обществен
превоз на пътници/трудноподвижни лица на територията на Република
България

-

Образец на удостоверение за професионална компетентност за
автомобилен превоз на пътници на територията на Република България

1.19.2. Професионална компетентност на превозвач
-

Процедура за издаване на удостоверение за професионална
компетентност на превозвачи, извършващи обществен превоз на пътници
и товари

-

Образец на удостоверение за професионална компетентност за
автомобилен превоз на пътници на територията на Република България

-

Образец на заявление за полагане на изпит за придобиване на
професионална компетентност

1.19.3. Транспортна годност на пътно превозно средство

1.20.

-

Процедура за издаване на удостоверение за транспортна годност на
пътни превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници и
товари

-

Образец на протокол за преглед преглед на автобус/лек автомобил за
обществен превоз на пътници/трудноподвижни лица на територията на
Република България

-

Образец на удостоверение за транспортна годност на автобус/лек
автомобил за обществен превоз на пътници/на трудноподвижни лица в
страната
Таксиметров превоз

1.20.1. Регистрация на такси
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-

Процедура за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници

-

Образец на заявление за извършване на регистрация и издаване на
удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници

-

Образец на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз

-

Образец на заявление за вписване/отписване от списъка към
удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници

1.20.2. Разрешително за такси
-

Процедура за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

-

Образец на заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз
на пътници

1.20.3. Удостоверение за водач
-

Процедура за издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил

-

Образец на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

-

Списък на модулите, по които се полага изпит за придобиване
удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил”

1.20.4. Професионална компетентност
-

Процедура за издаване на удостоверение за
компетентност на ръководител на таксиметрова дейност

-

Образец на удостоверение за професионална
ръководене на таксиметрова дейност

-

Образец на протокол за изпит за професионална компетентност

-

Образец на заявление за допускане до изпит за придобиване на
професионална компетентност

-

Образец на заявление за издаване на дубликат на удостоверение за
професионална компетентност

-

Списък на модулите, по които се полага изпит за придобиване на
професионална компетентност

-

Заповед за определяне реда на провеждане на изпитите за професионална
компетентност за „Ръководител на таксиметрова дейност” и „Водач на
таксиметров автомобил”

професионална

компетентност

за

7. ТУРИЗЪМ
1.21.

Категоризиране на обект

1.21.1. Процедура за категоризация на туристически обекти
1.21.2. Образец на заявление за категоризиране на средство за подслон или място
за настаняване
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1.21.3. Образец на формуляр за определяне на категорията на средство за подслон
и място за настаняване
1.21.4. Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в
средство за подслон или място за настаняване

8. ТЪРГОВИЯ
1.22.

Регистрация на търговски обект

1.22.1. Процедура за регистрация на търговски обект
1.22.2. Образец на уведомление за упражняване на търговска дейност
1.23.

Разрешение за търговия на открито

1.23.1. Процедура за издаване на разрешение за поставяне на временни
съоръжения за търговия на открито
-

Образец на заявление за издаване на разрешение за ползване на място за
извършване на търговия на открито

-

Образец на разрешение за ползване на място за извършване на търговия
на открито

1.23.2. Търговия на открито в частен имот
-

Процедура за уведомление за търговия на открито в имоти частна
собственост

-

Образец на молба за предоставяне на общински терен за поставяне на
преместваеми съоръжения за търговия

-

Образец на уведомление за извършване на търговска дейност на открито
в имот частна собственост

1.24.

Търговия с тютюн

1.24.1. Процедура за издаване на разрешение за продажба на тютюневи
изделия
Свързани документи и процедури
-

Процедура за издаване на справка за местонахождението на обект

-

Процедура за издаване на удостоверение за липса (или наличие) на
задължения

-

Искане за издаване на удостоверение от Национална Агенция по
Приходите

-

Образец на справка за местонахождението на обект

Процедурите включват:
Институция, която извършва процедурата
Документ, който се издава при завършване на процедурата
Нормативна уредба
Вътрешни актове, регламентиращи процедурата
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Процедури, необходими преди започване на процедурата
Процедури, възможни след приключване на настоящата процедура
Процедури, възможни за изпълнение с настоящата процедури
Стойност (такса)

III. ПРОЦЕДУРИ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ СТОПАНСКИ ОБЕКТИ:
НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
1. ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
Процедура
1.1.

Издаване на скица за недвижим имот в строителни граници

1.1.1. Процедура по издаване на скица на недивжим имот в строителни граници
1.1.2. Заявление за издаване на скица на недвижим имокт – Кадастър - PDF
1.1.3. Заявление за издаване на сица – Община - Word
1.1.4. Заявление за издаване на скица на недвижим имот с допълнителни
кадастрални данни
1.1.5. Заявление за скица със списък с координати на точките от границите,
съответно от сградите
1.1.6. Образец на скица на поземлен имот
1.1.7. Образец на скица на сграда
1.2.

Издаване на виза за проектиране

1.2.1. Процедура по издаване на виза за проектиране
1.2.2. Заявление за издаване на виза за проектиране
1.2.3. Молба за издаване на скица и виза за проучване и проектиране
1.3.

Съгласуване на издадената виза за проектиране в експлоатационните
дружества и специализираните контролни органи

1.3.1. Съгласуване на визата за проектиране и издаване на становище за
присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи
–

Искане за проучване на условията за присъединяване на обект към
електрическата мрежа

–

Искане – EVN

1.3.2. Съгласуване на скица /виза/ за проектиране от експлоатационните
дружества на В и К
–

Молба за извършване на техническа услуга

1.3.3. Съгласуване на визата за проектиране с експлоатационните дружества на
„Топлофикация” и „Газификация”
1.3.4. Издаване на съгласувателно писмо за телефонно захранване от БТК
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–

Заявление за кабелно захранване

1.3.5. Съгласуване на местоположението на обекта по издадената скица / виза/ за
проектиране от специализираните контролни органи за обекти със
специфично предназначение
1.4.

Издаване на на разрешение за строеж извън урбанизираните
територии

1.4.1. Процедура по издаване на разрешение за строеж извън урбанизираните
територии
1.4.2. Заявление за разглеждане на ПЗ
1.5.

Изготвяне на инвестиционен проект

1.6.

Съгласуване на инвестиционните проекти с експлоатационните
дружества и специализираните контролни органи

1.6.1. Съгласуване на инвестиционен проект с Електроразпределителните
предприятия (ЕРП) Сключване на договор за присъединяване
–

Искане за съгласуване на проект за външно ел.захранване

1.6.2. Съгласуване на инвестиционен проект сексплоатационното дружество на
„ВиК”
–

Молба за извършване на техническа услуга

–

Искане за съгласуване

1.6.3. Съгласуване на инвестиционен проект по част ОВК с експлоатационните
дружества на „Топлофикация” и „Газификация”
1.6.4. Съгласуване на инвестиционен проект с РИОКОЗ
–

Заявление за издаване на хигиенно становище по устройствени
схеми, планове и инвестиционни проекти

1.6.5. Съгласуване на инвестиционен проект в РС на ПБЗН
–

Искане за съгласуване на проект

1.6.6. Съгласуване на инвестиционен проект и издаване на ветиринарномедицинско становище от РВМС
–

Заявление за съгласуване на проект от РВМС

1.6.7. Съгласуване на инвестиционни проект в КАТ
1.6.8. Издаване на решение за оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) от РИОСВ
–

Искане за издаване на решение за ОВОС

1.6.9. Издаване на решение по преценка на влиянието върху околната среда на
проекти, неподлежащи на задължителна ОВОС от общинска комисия по
опазване на околната среда
1.7.

Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за
строеж

1.7.1. Процедура по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж
1.7.2. Искане за одобряване на инвестиционен проект
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1.7.3. Искане за издаване на разрешение за строеж

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ
РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖА

РАБОТИ

И

2.1.

Сключване на договор с лице, упражняващо строителен надзор в
строителството и договор със изпълнител /строител/

2.2.

Процедури, предхождащи
монтажните работи

започването

на

строителните

и

2.2.1. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво
2.2.2. Заверка на заповедна книга на строежа
2.3.

Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
2.3.1. Видове актове и протоколи, съставяни по време на строителството
2.3.2. Протокол за констатации от извършените проверки при достигане на
контролните проектни нива
2.3.3. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените
строителни книжа и за това , че подробния устройствен план е приложен
по отношение на застрояването

2.3.4. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа
2.3.5. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на
извършените изкопни работи
2.3.6. Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива
и елементи на строителната конструкция
2.3.7. Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други
фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения
2.3.8. Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения
2.3.9. Акт за установяване на състоянието на строежа при спиране на
строителството
2.3.10. Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и
монтажните работи и при продължаване на строителството за всички
спрени строежи
2.3.11. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи,
подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията
на проекта
2.3.12. Акт за установяване на щети, причинени от непреодолими природни
бедствия
2.3.13. Акт за приемане на конструкцията
2.4.

Захранване на строежа с електричество, вода и канал

2.4.1. Издаване на разрешение за присъединяване към преносната
разпределителните мрежи за временно електрозахранване

и
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–

Искане за разрешение за временно електрозахранване – Молба

–

Искане - EVN

2.4.2. Издаване на разрешение за свързване с уличен водопровод и канал
–
2.5.

Сключване на договор с ВиК за нов абонат

Завършване на строителството
2.5.1. Заверяване на екзекутивна документация
2.5.2. Издаване на документ от Агенцията по кадастъра за изпълнението на
изискванията по чл. 175 ЗУТ

2.5.3. Провеждане на приемнти изпивания при експлоатационни условия
2.5.4. Съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа (част, етап от него) Обр. 15
–
2.6.

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(част, етап от него )

Издаване на становища за строителна готовност на изградения
обект от експлоатационните дружества и специализираните
контролни органи
2.6.1. Издаване на становище за годността на строежа за външното ел.
захранване и електромерното табло на обект от ЕРП и атестирана
електроизмервателна лаборатория
–

Искане за извършване на проверка на външното ел. захранване

2.6.2. Издаване на становище (удостоверение) за строителна готовност от
експлоатационното дружество на ВиК
–

Искане за издаване на становище за разрешаване ползването от
експлоатационното дружество на ВиК

2.6.3. Издаване на становище за външно телефонно захранване от БТК
–

Искане за издаване на становище за външно телефонно захранване
от БТК

2.6.4. Издаване на сертификат за съответствие с нормите за пожарна
безопасност на обектите и становище за държавно приемане от РС на
ПБЗН
–

Молба за издаване на сертификат за съответствие с нормите на
пожарната безопасност на обектите и становище

2.6.5. Издаване на ветеринарномедицинско становище за въвеждане в
експлоатация от РВМС
–

Издаване на становище за за въвеждане в експлоатация от
РИОКОЗ

–

Заявление за издаване на становище от РИОКОЗ за държавна
приемателна комисия

2.6.6. Издаване на становище за държавно приемане и разрешаване на
ползването на обекта от РИОСВ
–

Въвеждане на строежите в експлоатация
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2.7.1. Издаване на разрешение за ползване на строежите от първа , втора и
трета категория
–

Искане до началника на ДНСК (РДНСК) за назначаване на
държавна комисия

2.7.2. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от
четвърта и пета категория
2.7.

Разрешаване дейността на готовия обект от специализираните
контролни органи и свързването му с техническата инфраструктура
на електроразпределителната мрежа и БТК
2.8.1. Регистрация на обект за производство или търговия с храни от РИОКОЗ и
РВМС
–

Заявление за регистрация на обект за производство или търговия с
храни от РИОКОЗ

–

Заявление за регистрация на обект за производство или търговия с
храни от РВМС

2.8.2. Откриване на партида от електроразпределителното предприятие
–

Искане за откриване на партида на обект от ЕРП

2.8.3. Сключване на договор с експлоатационните
„Топлофикация” и „Газификация”

дружества

на

2.8.4. Откриване на телефонен пост от БТК
–

Заявление за откриване на телефонен пост

3. РАЗКРИВАНЕ НА НОВ СТОПАНСКИ ОБЕКТ ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И ПРЕУСТРОЙСТВО
3.1.

Одобряване на инвестиционни проекти
предназначението на същестгвуващ обект

при

промяна

на

3.2.

Категоризация на строежите при промяна на предназначението и
вътрешни преустройства

3.3.

Извършване на строителните и ремонтни работи и разрешаване
ползването на обекта

Електронният продукт „Информационно гише за предприемача” е
актуализиран към ноември 2008 г. от „Българска стопанска камара
– Съюз на българския бизнес”.
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