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Министерски съвет
Постановление № 256 от 18 септем
ври 2015 г. за одобряване на допълни
телни трансфери по бюджетите на
общините за 2015 г. за финансово оси
гуряване на дейности по национални
те програми „Оптимизация на учи
лищната мрежа“, „Модернизиране на
системата на професионалното обра
зование“, „На училище без отсъствия“
и „С грижа за всеки ученик“, одобрени
с Решение № 299 на Министерския съ
вет от 2015 г. за одобряване на наци
онални програми за развитие на средното образование
2
Постановление № 257 от 18 септем
ври 2015 г. за приемане на Наредба за
условията и реда за прилагане на схе
ма за предоставяне на мляко и млечни
продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“
8
Постановление № 258 от 18 септем
ври 2015 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Дър
жавната агенция за бежанците при
Министерския съвет, приет с Поста
новление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
15
Постановление № 259 от 23 септем
ври 2015 г. за изменение на Постано
вление № 185 на Министерския съвет
от 2015 г. за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на фи
нансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество
16
Решение № 731 от 18 септември
2015 г. за удължаване на срока на раз
решението за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за под
земните богатства, в Блок „Галата“,
разположен в континенталния шелф и
в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
17

Министерство
на външните работи
 Програма за сътрудничество в об
ластта на науката, образованието и

културата между правителството на
Република България и правителство
то на Република Индия за периода
2015 – 2017 г.
17
Министерство
на енергетиката
Министерство
на земеделието и храните
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
21
Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за оп
ределяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета 22
Министерство
на труда и социалната
политика
Министерство
на вътрешните работи
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 8121з-1100 от 9 септември
2015 г. за изискванията към квалифи
кацията на персонала на търговци за
извършване на дейности по осигурява
не на пожарната безопасност на обек
ти и/или поддържане и обслужване на
уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
23
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 439 от 10 септември
2015 г. за изменение и допълнение на
Технически изисквания за работа на
наземни мрежи, позволяващи предос
тавяне на електронни съобщителни
услуги
30
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

по бюджетна програма „Училищно образова
ние“ – 44 032 лв., по бюджета на Министер
ството на образованието и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоста
вят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за деле
гираните от държавата дейности за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Минис
терството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната
мрежа“, „Модернизиране на системата на
професионалното образование“, „На училище
без отсъствия“ и „С грижа за всеки ученик“,
одобрени с Решение № 299 на Министерския
съвет от 2015 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери в размер 5 702 908 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по националните
п рог рам и „Оп т им иза ц и я на у ч и л ищ ната
мрежа“, „Модернизиране на системата на
професионалното образование“, „На училище
без отсъствия“ и „С грижа за всеки ученик“,
одобрени с Решение № 299 на Министерския
съвет от 2015 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното обра
зование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Осигуряване на качеството в пред
училищното възпитание и подготовка и в
училищното образование“ – 5 658 876 лв., и

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г. във връзка с
т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет
от 2015 г. за одобряване на национални про
грами за развитие на средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по национални програми
Област

Община

Национална програма
(НП) „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
„Опти
мизи
ране на
училищната
мрежа“

модул
„Оптимизиране
на вътрешната
структура на
училищата, дет
ските градини и
самостоятелните
общежития“

НП „Мо
дернизи
ране на
системата на
професионалното
образование“

11 336

Благоевград Благоевград

28 896

48 100

76 996

Благоевград Гоце Делчев

25 421

13 650

39 071

1 729

2 520

Общо

Благоевград Банско

Благоевград Кресна

58 500

НП „На НП „С гри
училище жа за всеки
без от
ученик“,
съствия“, модул „Оси
мярка
гуряване на
„Без от обучение на
съствие“ талантливи
ученици за
участие в
ученически
олимпиади“

72 356

1 729
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Област

ДЪРЖАВЕН
Община

ВЕСТНИК

Национална програма
(НП) „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
„Опти
мизи
ране на
училищната
мрежа“

модул „Опти
мизиране на
вътрешната
структура на
училищата, дет
ските градини и
самостоятелните
общежития“

Благоевград Петрич

51 230

Благоевград Сандански

13 002

Благоевград Сатовча

10 227

НП „Мо
дернизи
ране на
системата на
професионалното
образование“

С Т Р. 3
НП „На НП „С гри
училище жа за всеки
без от
ученик“,
съствия“, модул „Оси
мярка
гуряване на
„Без от обучение на
съствие“ талантливи
ученици за
участие в
ученически
олимпиади“

51 230
1 950

14 952
10 227

Благоевград Симитли

6 600

Благоевград Хаджидимово

Общо

6 600

3 924

3 924

Благоевград Якоруда

840

840

Бургас

Айтос

3 835

Бургас

Бургас

128 891

3 835

Бургас

Камено

Бургас

Карнобат

Бургас

Несебър

11 328

11 328

Бургас

Поморие

21 367

21 367

Бургас

Руен

1 127

1 127

Бургас

Созопол

7 005

7 005

Бургас

Сунгурларе

11 944

11 944

Bарна

Аксаково

26 710

Bарна

Белослав

5 611

11 100

Bарна

Варна

69 875

2 340

Bарна

Вълчи дол

3 905

1 320

Bарна

Девня

8 270

8 270

Bарна

Долни чифлик

10 159

10 159

Bарна

Дългопол

19 749

40 260

Bарна

Провадия

8 939

21 060

Bарна

Суворово

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Горна
Оряховица

Велико
Търново

56 323

60

70 850

256 124

5 850

17 624

8 645
3 777

8 645

7 997

26 710
16 711
132 600

204 815
5 225

60 009
29 999

29 220

650

29 870

40 783

5 760

52 422

98 965

22 360

9 540

3 250

35 150

Елена

1 983

4 680

Велико
Търново

Златарица

5 695

Велико
Търново

Лясковец

2 338

240

B. Tърново

Павликени

6 961

3 660

1 300

11 921

Велико
Търново

Полски
Тръмбеш

1 987

1 950

3 937

Велико
Търново

Свищов

22 566

5 850

28 416

Велико
Търново

Стражица

1 784

1 784

Велико
Търново

Сухиндол

6 370

6 370

Bидин

Брегово

Bидин

Видин

6 663
5 695
2 578

1 021
77 051

1 021
20 150

97 201

С Т Р.
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модул
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ране на
училищната
мрежа“
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вътрешната
структура на
училищата, дет
ските градини и
самостоятелните
общежития“

НП „Мо
дернизи
ране на
системата на
професионалното
образование“
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НП „На НП „С гри
училище жа за всеки
без от
ученик“,
съствия“, модул „Оси
мярка
гуряване на
„Без от обучение на
съствие“ талантливи
ученици за
участие в
ученически
олимпиади“

Общо

Bидин

Грамада

5 342

5 342

Bидин

Макреш

7 333

7 333

Bидин

Ружинци

18 347

18 347

Bидин

Чупрене

1 216

Bраца

Борован

1 789

Bраца

Бяла Слатина

Bраца

Враца

Bраца

Козлодуй

Bраца

Криводол

Bраца

Мездра

Bраца

Мизия

Bраца

Оряхово

Bраца

Роман

Bраца

Хайредин

29 413

Габрово

Габрово

70 754

Габрово

Дряново

1 843

Габрово

Севлиево

Габрово
Добрич

32 529
4 200

1 216
2 940
11 520

4 729
2 600

2 600

34 450

78 499

1 300

1 300

1 740

5 940

18 187

18 187

8 242
11 772

8 242
7 500

19 272
650

650

12 350

83 104

30 508

3 900

34 408

Трявна

5 035

650

Балчик

15 265

Добрич

Генерал
Тошево

20 910

Добрич

Добрич

28 814

Добрич

Добричка

35 022

Добрич

Каварна

39 609

39 609

Добрич

Тервел

43 200

43 200

Добрич

Шабла

1 326

1 326

Kърджали

Ардино

12 791

Kърджали

Кирково

Kърджали

Крумовград

30 447

Kърджали

Кърджали

42 565

Kърджали

Момчилград

Kърджали

Черноочене

Kюстендил

Бобошево

Kюстендил

Дупница

Kюстендил

Кюстендил

Kюстендил

Сапарева баня

Ловеч

Ловеч

Ловеч
Ловеч
Ловеч

Троян

7 724

Ловеч

Угърчин

3 130

Ловеч

Ябланица

6 824

Mонтана

Берковица

15 844

29 413
1 843
5 685
15 265
1 740

22 650
40 300

2 100

37 122

1 300

7 920

69 114

14 091

650

650

1 950

32 397

24 700

75 185

5 311

5 311

12 485

12 485

557

557
7 800

7 800

13 650

44 694

56 655

15 600

72 255

Луковит

13 924

650

Тетевен

17 262

31 044
6 867

6 867
14 574
17 262
5 850

13 574
3 130
6 824

1 300

17 144
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ДЪРЖАВЕН
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ВЕСТНИК

Национална програма
(НП) „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
„Опти
мизи
ране на
училищната
мрежа“

модул „Опти
мизиране на
вътрешната
структура на
училищата, дет
ските градини и
самостоятелните
общежития“

НП „Мо
дернизи
ране на
системата на
професионалното
образование“

С Т Р. 5
НП „На НП „С гри
училище жа за всеки
без от
ученик“,
съствия“, модул „Оси
мярка
гуряване на
„Без от обучение на
съствие“ талантливи
ученици за
участие в
ученически
олимпиади“

Общо

Mонтана

Бойчиновци

11 144

11 144

Mонтана

Вълчедръм

11 438

11 438

Mонтана

Вършец

4 147

4 147

Mонтана

Георги Дам я
ново

9 109

9 109

Mонтана

Лом

12 552

Mонтана

Монтана

23 906

Mонтана

Чипровци

14 038

Mонтана

Якимово

2 443

Пазарджик

Брацигово

3 308

4 740

Пазарджик

Велинград

22 920

26 100

1 300

50 320

Пазарджик

Пазарджик

122 945

35 100

14 950

172 995

Пазарджик

Пещера

24 326

7 740

32 066

Пазарджик

Ракитово

6 967

4 620

11 587

Пазарджик

Септември

15 390

8 040

23 430

Пазарджик

Стрелча

1 612

1 612

Пазарджик

Сърница

6 458

6 458

Перник

Брезник

8 880

8 880

Перник

Перник

31 555

12 675

Перник

Радомир

1 318

1 300

2 618

Плевен

Белене

7 138

650

7 788

Плевен

Долна
Митрополия

22 430

650

23 080

Плевен

Долни Дъбник

5 477

Плевен

Искър

3 169

3 169

Плевен

Левски

9 672

9 672

Плевен

Плевен

40 568

Плевен

Пордим

Плевен

Червен бряг

Плевен

Кнежа

Пловдив

Асеновград

Пловдив

Брезово

2 065

Пловдив

Калояново

6 382

1 440

Пловдив

Карлово

4 147

4 560

650

Пловдив

„Марица“

650

33 167

Пловдив

Пловдив

107 952

23 820

73 125

204 897

Пловдив

Първомай

18 030

2 700

1 300

22 030

Пловдив

Раковски

1 160

3 420

4 580

Пловдив

„Родопи“

2 333

Пловдив

Садово

1 894

3 840

5 734

Пловдив

Съединение

9 000

9 000

Пловдив

Хисаря

8 992

8 992

Пловдив

Сопот

8 063

8 063

12 552
20 150

14 038
2 443
8 048

3 720

44 230

9 197

16 800

54 925

112 293

3 900

650

5 528

660

650

1 310

650

25 622

4 474
978

44 056

4 474

24 972

2 065

32 517

7 822
9 357

2 333

С Т Р.
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Област

ДЪРЖАВЕН
Община

ВЕСТНИК

Национална програма
(НП) „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
„Опти
мизи
ране на
училищната
мрежа“

модул „Опти
мизиране на
вътрешната
структура на
училищата, дет
ските градини и
самостоятелните
общежития“

НП „Мо
дернизи
ране на
системата на
професионалното
образование“

БРОЙ 75
НП „На НП „С гри
училище жа за всеки
без от
ученик“,
съствия“, модул „Оси
мярка
гуряване на
„Без от обучение на
съствие“ талантливи
ученици за
участие в
ученически
олимпиади“

5 397

Общо

Pазград

Завет

Pазград

Кубрат

5 397

Pазград

Лозница

5 899

Pазград

Разград

43 264

Pусе

Борово

5 540

Pусе

Ветово

19 773

Pусе

Две могили

Pусе

Русе

Pусе

Сливо поле

4 812

4 812

Pусе

Ценово

2 351

2 351

Cилистра

Главиница

10 250

10 250

Cилистра

Дулово

37 339

Cилистра

Силистра

Cилистра

Тутракан

Cливен

Котел

21 614

Cливен

Нова Загора

33 944

51 960

650

86 554

Cливен

Сливен

89 671

6 360

29 250

125 281

Cливен

Твърдица

1 015

25 440

650

27 105

Cмолян

Баните

7 516

Cмолян

Борино

Cмолян

Девин

Cмолян

Доспат

Cмолян

Златоград

Cмолян

Мадан

Cмолян

Неделино

650

650

Cмолян

Рудозем

4 092

650

4 742

Cмолян

Смолян

28 438

7 150

35 588

Cмолян

Чепеларе

4 989

София-град

Столична

410 457

240 988

735 085

Софияобласт

Божурище

3 354

650

4 004

Софияобласт

Ботевград

25 296

650

25 946

Софияобласт

Горна Малина

Софияобласт

Елин Пелин

Софияобласт

Етрополе

Софияобласт

Златица

Софияобласт

Ихтиман

Софияобласт

Костинброд

650

650

13 650

56 914

650

20 423

31 850

147 829

5 899
5 540

14 608

14 608

115 979

9 166

37 339
11 160

1 604

18 200
3 247

38 526
4 851
21 614

7 516

24 731

650

650

1 300

26 031

650

650

806

650

1 456

2 076

1 300

3 376

4 989
83 640

5 460

5 313

9 651

7 620

5 460
650

650

650

5 963

1 950

1 950

1 300

18 571

2 600

2 600
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Национална програма
(НП) „Оптимизация на
училищната мрежа“
модул
„Опти
мизи
ране на
училищната
мрежа“

модул „Опти
мизиране на
вътрешната
структура на
училищата, дет
ските градини и
самостоятелните
общежития“

НП „Мо
дернизи
ране на
системата на
професионалното
образование“

С Т Р. 7
НП „На НП „С гри
училище жа за всеки
без от
ученик“,
съствия“, модул „Оси
мярка
гуряване на
„Без от обучение на
съствие“ талантливи
ученици за
участие в
ученически
олимпиади“
4 440

Общо

Софияобласт

Пирдоп

Софияобласт

Правец

Софияобласт

Самоков

15 869

Софияобласт

Своге

15 432

15 432

Софияобласт

Сливница

7 642

7 642

Cтара Загора Гълъбово

29 399

Cтара Загора Казанлък

21 915

6 643
7 020

10 922

Cтара Загора Раднево

16 658

Cтара Загора Стара Загора

8 990

650

7 293

3 250

26 139

5 460
1 920

Cтара Загора Мъглиж
Cтара Загора Павел Баня

4 550

34 859
25 350

49 185

6 000

6 000

19 620

30 542
16 658

131 715

42 420

35 750

209 885

Cтара Загора Чирпан

4 730

4 730

Tърговище

Антоново

2 059

2 059

Tърговище

Омуртаг

26 285

Tърговище

Опака

6 127

Tърговище

Попово

18 978

Tърговище

Търговище

59 945

Xасково

Димитровград

38 341

Xасково

Ивайловград

Xасково

Свиленград

Xасково

Симеоновград

Xасково

Тополовград

Xасково

Харманли

Xасково

Хасково

Шумен

Венец

1 889

1 889

Шумен

Каолиново

5 793

5 793

Шумен

Каспичан

1 389

1 389

Шумен

Никола
Козлево

2 892

2 892

Шумен

Нови пазар

30 365

30 365

Шумен

Шумен

60 856

Ямбол

Елхово

Ямбол

Стралджа

22 637

22 637

Ямбол

„Тунджа“

20 591

20 591

Ямбол

Ямбол
ОБЩО:

6356

4 860

6 777

5 100

3 900

27 978

7 800

9 100

76 845

8 450

46 791

3 528

3 528

11 573

11 573

546

5 760

6 306

642

642

3 409

3 409

86 950

20 150

49 255
3 777

31 145
650

3 705 896

114 823

107 100

20 800

81 656

2 600

2 600

6 480

35 100

90 835

634 380

1 244 032

5 702 908

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за прилагане на схема за предоставяне на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за услови
ята и реда за прилагане на схема за предоста
вяне на мляко и млечни продукти в учебните
заведения – схема „Училищно мляко“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова

НАРЕДБА

за условията и реда за прилагане на схема за
предоставяне на мляко и млечни продукти
в учебните заведения – схема „Училищно
мляко“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат усло
вията и редът за прилагане на схемата за
предоставяне на мляко и млечни продукти
в учебните заведения, наричана по-нататък
„схема „Училищно мляко“.
(2) Схема „Училищно мляко“ в учебните
заведения се прилага за постигане на след
ните цели:
1. трайно увеличаване на дела на млякото
и млечните продукти в храненето на децата
във възрастта, в която се оформят хранител
ните им навици;
2. повишаване в дългосрочен план консу
мацията на мляко и млечни продукти сред
децата, за да се създадат и насърчат здраво
словни хранителни навици;
3. стимулиране на производството и реа
лизацията на мляко.
(3) Прилагането на схемата за предоставя
не на мляко и млечни продукти в учебните
заведения се финансира от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието, както и от
държавния бюджет под формата на нацио
нална помощ съгласно чл. 217 от Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за уста
новяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
(4) С националната помощ по ал. 3 се въз
становяват и допустимите разходи за данък
добавена стойност.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. (1) Министерството на земеделието
и храните съвместно с Министерството на
образованието и науката, Министерството
на здравеопазването и Държавен фонд „Зе
меделие“ ежегодно в срок до 1 юли изготвят
национална стратегия за прилагане на схема
„Училищно мляко“, която включва:
1. административното ниво, на което схе
мата за предоставяне на мляко в училищата
ще бъде реализирана;
2. списък на млеката и млечните продук
ти, определени посредством кодовете им по
Комбинираната номенклатура, включени в
схема „Училищно мляко“, и обяснение на
процеса за определяне на продуктите, които
следва да бъдат доставяни;
3. организацията на доставката на продукти
по схема „Училищно мляко“, включително
честотата и графика на разпределение, както
и бенефициентите, обхванати от схемата;
4. предварителната оценка на разходите по
схема „Училищно мляко“, включително ин
формация относно това, дали ще се извършват
национални плащания в съответствие с член
217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, като се
посочват начините за финансиране на тези
плащания;
5. механизми за оценка на ефективността
на схемата.
(2) Националната стратегия за прилагане
на схема „Училищно мляко“ се изготвя в
съответствие с разпоредбите на Делегиран
регламент (ЕС) 1047/2014 на Комисията от
29 юли 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на националните
или регионалните стратегии, които държа
вите членки следва да изготвят за целите на
схемата за предлагане на мляко в училищата
(ОВ, L 291/4 от 2014 г.).
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЛАГАНЕТО НА
СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛЯ
КО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 3. (1) При прилагане на схема „Учи
лищно мляко“ Министерството на земеде
лието и храните:
1. осъществява координация на дейностите,
свързани с прилагането є;
2. ежегодно нотифицира пред Европейската
комисия националната стратегия по чл. 2 и
промените в нея;
3. заявява средствата, необходими за на
ционалното є финансиране;
4. провежда информационна кампания за
популяризирането є.
(2) При прилагане на схема „Училищно
мляко“ Министерството на образованието
и науката:

БРОЙ 75
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1. организира и провежда съвместно с
Министерството на земеделието и храните и
Министерството на здравеопазването обучение
на учителите и служителите в учебните заве
дения, които са ангажирани с прилагането є;
2. съдейства за информиране на учебните
заведения за целите є;
3. организира популяризирането є сред
родителите въз основа на получени указания
и печатни материали от Министерството на
земеделието и храните и Министерството на
здравеопазването.
(3) При прилагане на схема „Училищно
мляко“ Министерството на здравеопазването
изготвя указания към директорите на учебните
заведения за прилагане на специфични здравни
изисквания при разпределянето на млякото
и млечните продукти в учебните заведения.
(4) При прилагане на схема „Училищно
мляко“ Държавен фонд „Земеделие“:
1. одобрява, временно прекратява и оттегля
одобрението на заявителите по схемата;
2. изготвя образци на заявление за одо
брение на заявители и заявка за плащане на
помощта;
3. извършва административни проверки и
проверки на място на подадените заявки за
плащане на помощта;
4. изплаща помощта в срок до 3 месеца
от подаването на заявка за плащане, когато
са спазени изискванията на Регламент (ЕО)
№ 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 г. за
определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
по отношение на отпускането на помощ от
Общността за доставяне на мляко и някои
млечни продукти на учениците в учебните
заведения (ОВ, L 183, 11.07.2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 657/2008“;
5. публикува на електронната си страница
методика за определяне на размера на раз
ходите по чл. 13, одобрена от изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“.
(5) Директорите на учебните заведения,
които участват в схема „Училищно мляко“:
1. организират приемането и проверката на
млечните продукти, които им се предоставят
по схемата;
2. осигуряват участието на учителите и
служителите в раздаването на продуктите;
3. изготвят съвместно със заявителите
по схемата графици за доставка на мляко и
млечни продукти.
(6) Българската агенция по безопасност на
храните контролира безопасността и качест
вото на разпределяните по схема „Училищно
мляко“ мляко и млечни продукти.
(7) Българската агенция по безопасност
на храните и Държавен фонд „Земеделие“
сключват споразумение по прилагане на схема
„Училищно мляко“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Чл. 4. Общините могат да участват в при
лагането на схема „Училищно мляко“ като
заявители от името на учебните заведения на
тяхната територия.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛЯКО И МЛЕЧ
НИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 5. (1) Схема „Училищно мляко“ се
прилага през учебната година.
(2) Доставките на млякото и млечните
продукти по схема „Училищно мляко“ се
извършват след получаване на одобрение по
чл. 12, ал. 1.
Чл. 6. Млякото и млечните продукти по
схема „Училищно мляко“ се предоставят на
следните групи учащи се, посещаващи редовно
учебни заведения:
1. децата от I до подготвителна група
включително в държавните, общинските и
частните детски градини;
2. децата от подготвителна група и ученици
те от І до IV клас включително в държавните,
общинските и частните училища.
Чл. 7. (1) По схема „Училищно мляко“ се
разпределят мляко и млечни продукти, вклю
чени в списъка по приложение № 1.
(2) Млякото и млечните продукти по ал. 1
трябва:
1. да са произведени от сурово мляко, което
отговаря на изискванията на приложение III,
секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 853/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне
на специфични хигиенни правила за храни
те от животински произход (ОВ, L 139/55,
30.04.2004 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 853/2004“;
2. отговарят на изискванията на Наредбата
за специфичните изисквания към млечните
продукти (обн., ДВ, бр. 48 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 1 от 2013 г.; Решение № 5890 на Върховния
административен съд от 21 май 2015 г. по адм.
дело № 9539 от 2014 г. – бр. 39 от 2015 г.) и на
чл. 15 от Наредба № 9 на министъра на земе
делието и храните от 2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения
и училищата, както и към храни, предлагани
при организирани мероприятия за деца и
ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2012 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 9 от 2011 г.“.
(3) Всички продукти, разпределяни по схема
„Училищно мляко“, трябва да са произведени
в одобрени обекти на територията на ЕС и
да се доставят в индивидуални или неин
дивидуални опаковки с ненарушена цялост.
Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат
отваряни, нарязвани или разливани в учебни
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заведения, които разполагат с помещения за
приготвяне или раздаване на храна, регистри
рани по реда на чл. 12 от Закона за храните.
(4) За доставка на продуктите по ал. 1
заявителите трябва да използват собствени
или наети с договор транспортни средства,
разполагащи с устройства за поддържане
на температурен режим, които осигуряват
поддържане на хладилна верига, съгласно
чл. 4, параграф 3, буква „г“ от Регламент
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хи
гиената на храните (ОВ, L 139 от 30 април
2004 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 852/2004“. Доставките трябва да се органи
зират така, че да бъдат приети незабавно от
отговорния персонал на учебното заведение и
подредени за съхранение, без да се прекъсва
температурната верига.
(5) Доставяните в учебните заведения млека
и млечни продукти трябва:
1. да са етикетирани съгласно изисква
нията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на
Европейск и я парламен т и на С ъве та о т
25 октомври 2011 г. за предоставянето на
информация за храните на потребителите, за
изменение на регламенти (ЕО) № 924/2006
и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парла
мент и на Съвета и за отмяна на Директива
87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/
ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета, директиви
2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на
Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията
(ОВ, L 304/18, 22.11.2011 г.);
2. да носят идентификационна маркировка
в съответствие с приложение II, раздел I от
Регламент (ЕО) № 853/2004;
3. да са придружавани от придружителен
документ по време на доставката съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на
Комисията от 19 септември 2011 г. относно
изискванията за възможността за проследява
не, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
носно храните от животински произход (ОВ,
L 242/2, 20.09.2011 г.).
(6) Учебните заведения, приемащи мляко
и млечни продукти по схема „Училищно
мляко“, осигуряват условия за тяхното прие
мане, съхранение и раздаване в съответствие
с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004,
като се спазват условията за съхранение, ре
гламентирани от производителя, в рамките
на срока на трайност.
Чл. 8. (1) Млякото и млечните продукти
се предоставят на децата и учениците чрез
извършване на 45 доставки в рамките на
у чебната година. Продуктите се раздават
равномерно чрез извършване средно на по

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

две доставки на седмица по предварително
утвърден график, но не повече от десет дос
тавки на месец.
(2) Не повече от 23 на сто от предоставените
на децата и учениците продукти и не повече
от 10 доставки могат да бъдат на продукти
от II категория съгласно приложение № 1
(продукти с добавка на захар, плодове, какао,
емулгатори, оцветители, консерванти и др.)
при спазване на изискванията на Наредба
№ 9 от 2011 г.
(3) Децата и учениците получават мляко и
млечни продукти само през учебните дни, с
изключение на ваканциите. Общият брой на
учебните дни се обявява официално за всяка
учебна година от Министерството на обра
зованието и науката и се отразява в графика
на доставките.
(4) Децата и учениците не получават мляко
и млечни продукти по време на отсъствие от
учебните заведения или пребиваването във
ваканционни лагери.
Чл. 9. (1) Млякото и млечните продукти се
предоставят на децата и учениците в съответ
ствие с изискванията за здравословно хранене,
определени с Наредба № 6 на министъра на
здравеопазването от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и
Наредба № 37 на министъра на здравеопаз
ването от 2009 г. за здравословно хранене на
учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.). Максимално
допустимото количество е 0,25 литра млечен
еквивалент на ден на дете, което е не повече
от количествата мляко и млечни продукти,
посочени в приложение № 2.
(2) Раздаването на продуктите, доставени
в неиндивидуална опаковка, трябва да става
при подходящи условия чрез разливане на
индивидуалната порция на всяко дете в под
ходящи съдове за еднократна или многократна
употреба в зависимост от вида и условията
на обекта за раздаване на храна.
(3) Раздаваните по схема „Училищно мля
ко“ мляко и млечни продукти не се използват
за приготвяне на други ястия с добавена сол
и растителна мазнина и не се включват в
състава на топлинно обработени продукти.
(4) Учебните заведения, в които се прилага
схема „Училищно мляко“, поставят на добре
видимо място около главния вход плакат, който
отговаря на изискванията на приложение № 3.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ
ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Раздел I
Одобряване на заявителите
Чл. 10. (1) Заявители по схема „Училищно
мляко“ могат да бъдат:

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

1. учебните заведения;
2. еднолични търговци, търговски друже
ства и кооперации, които са поели задължение
към едно или повече учебни заведения за дос
тавка на мляко и млечни продукти по схема
„Училищно мляко“, включително признати
организации на производители;
3. общините – за учебните заведения, които
се намират на тяхната територия.
(2) Учебните заведения могат да участват
в схема „Училищно мляко“ само чрез един
заявител по ал. 1.
Чл. 11. (1) Заявителите по схема „Училищно
мляко“ подават заявление за одобрение по
образец, утвърден от изпълнителния дирек
тор на Държавен фонд „Земеделие“, в срок
от 15 август до 20 септември в съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земе
делие“ по тяхното седалище. Изпълнителният
директор на Държавен фонд „Земеделие“ може
със заповед да определи допълнителни срокове
за подаване на заявления за участие в схема
„Училищно мляко“ през втория учебен срок.
(2) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 1 по
дават декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, с която се задължават:
1. да върнат всяка помощ, която е изплатена
неправомерно, за съответните количества, ако
се установи, че не изпълняват задълженията
си по схема „Училищно мляко“, в срок до
10 дни от получаването на уведомление от
Държавен фонд „Земеделие“;
2. да водят отделна счетоводна отчетност за
дейностите по прилагане на схема „Училищно
мляко“ за срок минимум 3 години считано
от годината, следваща тази на издаването им;
3. да изискват всяка от доставките да от
говаря на изискванията на чл. 7;
4. да предоставят допълнителни документи,
свързани с прилагането на схема „Училищно
мляко“, при поискване от служители на Дър
жавен фонд „Земеделие“;
5. да осигуряват достъп за проверки от
служители на Държавен фонд „Земеделие“ и
на представители на Европейската комисия,
които имат за цел преглед на отчетността,
както и за физически проверки;
6. да предоставят в срок информацията,
която е необходима за мониторинг на при
лагането на схема „Училищно мляко“, при
поискване от служители на Държавен фонд
„Земеделие“;
7. да не използват продуктите, които се
доставят по схема „Училищно мляко“, за друго
освен за консумация от децата или учениците
в учебното заведение или в заведенията, за
които са подали заявки за плащане;
8. да не използват продуктите за приготвяне
на други ястия с добавена сол и растителна
мазнина и да не ги включват в състава на
топлинно обработени продукти;
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9. да раздават млякото и млечните продук
ти по схема „Училищно мляко“ в деня на
доставката съгласно изискванията на чл. 9,
ал. 1 и 2;
10. да предоставят млякото и млечните
продукти по схема „Училищно мляко“ само
на присъстващите в учебните заведения деца
и ученици съгласно чл. 8, ал. 3 и 4; когато
част от децата или у чениците отсъстват,
доставените за съответния ден количества
мляко и млечни продукти за тях не подлежат
на финансово подпомагане;
11. да осигуряват регулярни доставки на
мляко и млечни продукти в учебното заведе
ние съгласно изготвен график; при промяна
на дати на доставка в графика се уведомява
Държавен фонд „Земеделие“ чрез подаване на
нов график, с който не се променят видът на
продуктите и техните количества; графикът
може да включва доставка на ден на не повече
от един вид от продуктите по приложение
№ 1 и не повече от 10 доставки на месец при
спазване на изискванията на чл. 8;
12. да доставят млякото и млечните продук
ти от обекти за производство и търговия на
едро с храни, регистрирани по реда на чл. 12
от Закона за храните.
(3) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3
подават декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, с която:
1. поемат задълженията по ал. 2, т. 1 – 6
и 11 – 12;
2. се задължават да водят отчет на наиме
нованията и адресите на учебните заведения,
за които разпределят мляко и млечни продук
ти, както и на продуктите и количествата,
доставени на тези учебни заведения.
(4) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 1 при
лагат към заявлението по ал. 1:
1. заповед или нотариално заверено пълно
мощно от заявителя за лицето, упълномощено
да подаде документите;
2. декларация по ал. 2;
3. график за доставка на млякото и млеч
ните продукти, подписан и подпечатан от
директора на учебното заведение, включващ
датите, на които ще се доставят продуктите,
и общия брой на доставките; графикът може
да включва доставка на ден на не повече
от един вид от продуктите по приложение
№ 1 и не повече от 10 доставки на месец;
при промяна на дата на доставка в графика
се уведомява Държавен фонд „Земеделие“
чрез подаване на нов график, с който не се
променят видът на продуктите и техните
количества, при спазване на изискванията
на чл. 8;
4. удостоверение за открита банкова сметка
с титуляр заявителят, с печат и подпис на
банков служител;
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5. договор за доставка на мляко и млеч
ни продукти, който да съдържа най-малко
следното: произход, търговска марка, вид,
процент маслено съдържание, цена, срок и
начин на доставка.
(5) Заявителите по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3
прилагат към заявлението по ал. 1:
1. нотариално заверено пълномощно от
заявители по чл. 10, ал. 1, т. 2 или заповед
на заявители по чл. 10, ал. 1, т. 3 за лицето,
упълномощено да подаде документите;
2. график за доставка на млякото и млеч
ните продукти, съгласуван с всяко учебно
заведение, подписан и подпечатан от заявителя
и от директора на учебното заведение, включ
ващ наименованията на учебните заведения,
видовете продукти, дните, през които ще се
доставят продуктите, и броя на доставките;
графикът може да включва доставка на ден
на не повече от един вид от продуктите по
приложение № 1 и не повече от 10 доставки
на месец; при промяна на дата на достав
ка в графика се уведомява Държавен фонд
„Земеделие“ чрез подаване на нов график, с
който не се променят видът на продуктите
и техните количества, при спазване на изис
кванията на чл. 8;
3. декларация по ал. 3 и декларация от вся
ко учебно заведение, което представляват, за
изпълнение на задълженията по ал. 2, т. 4 – 10;
4. удостоверение за открита банкова сметка
с титуляр заявителят, с печат и подпис на
банков служител;
5. договор за доставка на мляко и млечни
продукти, който съдържа най-малко следното:
произход, вид, процент маслено съдържание,
цена, срок и начин на доставка.
(6) Заявителите са длъжни при подаване
на документите да представят за проверка
оригиналите на всички документи, за които
се изискват копия. Копията на документите
се заверяват, като заявителят напише „Вярно
с оригинала“, подпише се и постави печат.
(7) Когато установи нередовност на пода
дените документи или непълнота в заявените
данни, Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
заявителя с уведомителното писмо, което се
изпраща по пощата с обратна разписка. За
явителят в срок до 10 работни дни от деня на
получаването на уведомителното писмо може
да отстрани констатираните нередности и/или
непълноти, включително чрез предоставяне
на допълнителни и/или на нови документи.
Ако заявителят не отстрани нередностите
или непълнотите в този срок, заявлението
не подлежи на разглеждане.
Чл. 12. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за
одобрение, с който заявителите, които отго
варят на критериите за допустимост по схема
„Училищно мляко“ и са поели задълженията
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по чл. 11, ал. 2 или 3, се одобряват като изпъл
нители по схема „Училищно мляко“ за срок
една учебна година. В срок до 31 октомври
на интернет страницата на Държавен фонд
„Земеделие“ се публикува списък с получилите
одобрение или отказ заявители. До заявителите
се изпраща уведомително писмо по пощата
с обратна разписка, което съдържа номер на
одобрение от акта за одобрение – за одобре
ните заявители, и отказ на одобрение – за
неодобрените заявители.
(2) Когато изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издаде заповед
по чл. 11, ал. 1 за допълнително подаване на
заявления за участие в схемата през втория
учебен срок, в нея се определя срокът за
одобрение по ал. 1. Одобрението се издава
за срок до края на учебната година.
(3) Заявителите по чл. 10, които не са
одобрени, могат да кандидатстват отново
за участие в схема „Училищно мляко“ през
следващата учебна година или през следващия
учебен срок, когато изпълнителният директор
на Държавен фонд „Земеделие“ издаде заповед
по чл. 11, ал. 1.
Раздел II
Допустими разходи
Чл. 13. (1) Изпълнителите по схема „Учи
лищно мляко“ могат да искат възстановяване
на разходите за доставка на мляко и млечни
продукти, отговарящи на изискванията на
чл. 7.
(2) Разходите по ал. 1 се възстановяват до
размера, изчислен по методика, одобрена от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 657/2008.
(3) Разходите по ал. 1 не се възстановяват,
когато изпълнителят по схема „Училищно
мляко“ не е изпълнил свое задължение по
чл. 11, ал. 2 или 3 и когато не е отстранил
констатираните нередовности и/или непъл
ноти в срока по чл. 14, ал. 5.
Раздел III
Процедура за разглеждане на заявките за
плащане
Чл. 14. (1) Изпълнителите по схема „Учи
лищно мляко“ подават в областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“ по тяхното
седалище заявки за плащане на хартиен и
електронен носител от 15-о до 25-о число на
месеца, следващ отчетния период. Ако по
следните един или два дни (24-ти и/или 25-и)
са почивни, срокът за подаване на заявки за
плащане изтича след първия работен ден,
следващ почивните дни. Отчетният период
не трябва да е по-малък от един месец и не
трябва да надхвърля три месеца. Не се налагат
санкции по чл. 11, параграф 3 от Регламент
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(ЕО) № 657/2008, когато заявките за плащане
са подадени от 15-о до 25-о число на третия
месец след изтичане на отчетния период.
(2) Заявките за плащане са по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Дър
жавен фонд „Земеделие“, и включват следната
информация:
1. наименование, адрес, ЕИК в търговския
регистър или ЕИК по БУЛСТАТ на одобрения
заявител;
2. броя на децата и учениците и учебните
дни за съответния период;
3. доставените в учебните заведения коли
чества мляко и млечни продукти.
(3) Към заявката за плащане изпълните
лите по схема „Училищно мляко“ прилагат
в оригинал или заверено копие на:
1. заповед или нотариално заверено пъл
номощно на лицето, упълномощено да подаде
документите;
2. първични счетоводни, разходооправда
телни документи, доказващи закупуването на
доставените мляко и млечни продукти през
периода, за които се иска плащането, включ
ващи търговска марка, вид и единична цена;
в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език;
3. първични счетоводни, разходооправда
телни документи, издадени от заявители по
чл. 10, ал. 1, т. 2 на всяко учебно заведение,
което представляват, включващи вид и еди
нична цена на доставените мляко и млечни
продукти;
4. справка от счетоводните записи – удос
товеряваща заприходяването на фактурите за
закупени мляко и млечни продукти;
5. извлечение от банкова сметка, доказва
що извършени плащания по банков път, или
копие на фискален касов бон, удостоверяващ
плащане в брой; при закупуване на мляко
и млечни продукти от страна – членка на
Европейския съюз, се прилага националното
данъчно законодателство, а при внос – мит
ническото законодателство;
6. приемно-предавателен протокол за дейст
вително доставени количества за всеки от
месеците от отчетния период на заявката за
плащане, подписан от директора на учебното
заведение и доставчика, по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“;
7. месечна справка от директора на всяко
учебно заведение за броя деца и ученици по
чл. 6, присъствали в учебното заведение през
отчетния период на заявката за плащане;
8. документ, доказващ процентното съдър
жание на мляко, захар и други съставки в
продуктите по приложение № 1.
(4) Изпълнителите по схема „Училищно
мляко“ са длъжни при подаване на докумен
тите да представят за проверка оригиналите
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на всички документи, за които се изискват
копия. Копията на документите се заверяват,
като заявителят напише „Вярно с оригинала“,
подпише се и постави печат.
(5) Когато установи нередовност на пода
дените документи или непълнота в заявените
данни, Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
изпълнителя по схема „Училищно мляко“
с уведомителното писмо, което се изпраща
по пощата с обратна разписка. Заявителят в
срок до 10 работни дни от деня на получаване
на уведомителното писмо може да отстрани
констатираните нередности и/или непълноти
чрез предоставяне на допълнителни и/или
нови документи.
Чл. 15. (1) Държавен фонд „Земеделие“
може да извърши проверка на място на заяв
ката за плащане. Въз основа на извършените
административни проверки и проверки на
място на заявката за плащане Държавен фонд
„Земеделие“ одобрява или отхвърля изцяло
или частично заявката за плащане, за което
уведомява изпълнителя по схема „Училищно
мляко“ с уведомителното писмо, което се
изпраща по пощата с обратна разписка.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ изплаща
одобрените суми на заявителя в срок до три
месеца от подаването на заявката. В случаите
по чл. 14, ал. 5 срокът се удължава с толко
ва работни дни, колкото са били нужни за
отстраняване на констатираните нередности
и/или непълноти.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Придружителен документ към доставка“
е всеки документ, който съдържа най-малко
следната информация:
а) точно описание на храната;
б) обем и количество на храната;
в) наименование и адрес на стопанския
субект в сферата на производството на храни,
от който е доставена храната;
г) наименование и адрес на изпращача
(собственика), ако последният е различен от
стопанския субект в сферата на производството
на храни, от който е доставена храната;
д) наименование и адрес на стопанския
субект в сферата на производството на храни,
на който е доставена храната;
е) наименование и адрес на получателя
(собственика), ако последният е различен от
стопанския субект в сферата на производството
на храни, на който е доставена храната;
ж) информация за идентифициране на пар
тидата, частта или пратката (което е валидно);
з) датата на изпращане.
2. „Проверки на място“ са физически про
верки, извършени чрез инспекции на място,
включващи контрол на отчетността и контрол
за използването на субсидираните продукти.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

3. „Учебна година“ е периодът от 15 септем
ври до 31 май – по отношение на доставката
на мляко и млечни продукти в учебните за
ведения, и до изплащане на всички одобрени
суми – по отношение на заявителите.
4. „Учебни заведения“ са държавните, об
щинските и частните детски градини и учи
лища съгласно Закона за народната просвета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) През 2015 г. заявленията по чл. 11,
ал. 1 се подават в период, определен със запо
вед на изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“.
(2) През 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“
публикува списъка по чл. 12, ал. 1 в 30-дневен
срок след изтичане на срока по ал. 1.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 55г, ал. 3 от Закона за прилагане на Об
щата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на земеделието и храните и на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1
СПИСЪК
на млякото и млечните продукти, които могат
да се предоставят по схема „Училищно мляко“
1. Прясно пастьоризирано мляко, попадащо
под номенклатурен код по КН 040120 – кате
гория I.
2. Кисело мляко, попадащо под номенклатурни
кодове по КН 04031011 и 04031013 – категория I.
3. Млечни продукти с минимум 90 на сто
съдържание на мляко и с до 5 на сто доба
вена захар/мед в случаите, в които млякото
е с добавен плодов сок или какао, попадащи
под номенклатурни кодове по КН 04031091 и
04031093 – категория I.
4. Млечни продукти с минимум 75 на сто
съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена
захар/мед в случаите, в които млякото е с доба
вени плодове, овесени ядки или какао, попадащи
под номенклатурни кодове по КН 04031091 и
04031093 – категория II.
5. Бяло саламурено сирене и кашкавал, попа
дащи под номенклатурен код по КН 0406 – ка
тегория V.

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
Максимални количества мляко и млечни продукти за едно дете или ученик на ден
1. За деца от І до подготвителна група включително в детските градини и подготвителен
клас в училищата:
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а) 250 мл прясно пастьоризирано мляко със
съдържание на мазнини от 2 на сто до 3,6 на
сто на дете на ден;
б) 200 г кисело мляко със съдържание на
мазнини от 2 на сто до 3,6 на сто на дете на ден;
в) 250 мл/200 г млечни продукти с минимум
90 на сто съдържание на мляко и с до 5 на
сто добавена захар/мед – в случаите, в които
млякото е с добавен плодов сок или какао, със
съдържание на мазнини от 2 на сто до 3,6 на
сто на дете на ден;
г) 200 г млечни продукти с минимум 75 на
сто съдържание на мляко и с до 5 на сто доба
вена захар/мед – в случаите, в които млякото
е с добавени плодове, овесени ядки или какао,
със съдържание на мазнини от 2 на сто до 3,6
на сто на дете на ден;
д) 30 г бяло саламурено сирене или кашкавал
на ден на дете.
2. За ученици от І до ІV клас включително:
а) 250 мл прясно пастьоризирано мляко със
съдържание на мазнини до 2 на сто на дете на ден;
б) 200 г кисело мляко със съдържание на
мазнини до 2 на сто на дете на ден;
в) 250 мл/200 г млечни продукти с минимум
90 на сто съдържание на мляко и с до 5 на сто
добавена захар/мед – в случаите, в които млякото
е с добавен плодов сок или какао, със съдържание
на мазнини до 2 на сто на дете на ден;
г) 200 г млечни продукти с минимум 75 на
сто съдържание на мляко и с до 5 на сто доба
вена захар/мед – в случаите, в които млякото
е с добавени плодове, овесени ядки или какао,
със съдържание на мазнини до 2 на сто на дете
на ден;
д) 30 г бяло саламурено сирене или кашкавал
на дете на ден.

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 4
Минимални изисквания за плаката по схема
„Училищно мляко“
1. Размер на плаката – A3 или по-голям.
2. Размер на буквите – 1 cm или по-голям.
3. Наименование – Европейска схема за раз
даване на мляко в училищата.
4. Съдържание – включва следния текст в
зависимост от вида на учебното заведение:
„Нашето/нашата (вид на учебното заведение
(детски градини, други предучилищни заведе
ния, училища) предоставя млечни продукти,
субсидирани от Европейския съюз в рамките
на Европейската схема за раздаване на мляко
в училищата.“
Препоръчително е акцентът да се постави
върху хранителните предимства на продуктите
и върху насоките за детско хранене.
5. Поставяне – на място, където плакатът
се вижда и чете добре, на централния вход на
учебното заведение.
6357
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 31 от 2010 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 90 и 110 от
2013 г., бр. 36 и 78 от 2014 г. и бр. 25 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 2 след думата „про
грами“ се поставя точка и запетая и текстът
докрая се заличава.
§ 2. В чл. 6, ал. 5 след думите „главния
секретар“ се поставя запетая и се добавя „на
директорите на дирекции“.
§ 3. В чл. 7, ал. 6 думата „особената“ се
заменя с „международната“.
§ 4. В чл. 8, ал. 3 числото „303“ се заменя
с „403“.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването и архивирането
им, организира използването им и опазването
на служебната тайна;“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „участва в изготвянето на
договори, свързани с дейността на агенцията“
се заличават.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. организира обучения, планира и осъ
ществява програми за обучение и професи
онална квалификация на служителите; при
необходимост подпомага дейността и обуче
нието на длъжностните лица, провеждащи
процедури по предоставяне на международна
закрила и изготвяне на решения съгласно
Закона за убежището и бежанците;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. организира и осъществява движени
ето на входящата, изходящата и вътрешната
кореспонденция; систематизира, съхранява
и обработва документите от общия архив на
агенцията и организира използването им; осъ
ществява и организира куриерската дейност;“.
4. Създава се т. 11:
„11. при необходимост подпомага дейност
та по обучение на експерти от държавните
институции, от общинските структури и от
неправителствени организации за работа с
търсещите и получили международна закри
ла лица.“
§ 7. В чл. 17а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. организира съставянето, сключването
и прекратяването на договори, свързани с
дейността на агенцията;“.
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2. Точка 8 се изменя така:
„8. следи за законосъобразното и ефек
т и вно т о с т опа н исва не и под д ърж а не на
материално-техническата база в агенцията;
организира и контролира дейностите по от
чета и регистрацията на недвижимите имоти
и движимите вещи;“.
3. В т. 11 думите „следи за епидемиологич
ната обстановка и предприема необходимите
мерки“ се заличават.
4. Точки 12 и 13 се отменят.
5. В т. 14 накрая се добавя „и движимото
имущество“.
§ 8. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Социална дейност и
адаптация“:
1. разработва, организира и изпълнява
програми за социална адаптация и култур
на ориентация на търсещите международна
закрила лица;
2. организира и контролира дейности
те по осигуряване на социална, здравна и
психологическа помощ на лицата, търсещи
международна закрила;
3. организира и контролира обучението по
български език на търсещите международна
закрила лица;
4. организира и осъществява съвместно с
регионалните инспекторати по образованието
насочването на децата, търсещи международ
на закрила, към държавните и общинските
училища на Република България;
5. съдейства на лицата, търсещи междуна
родна закрила, за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от учебни заведения
на други държави;
6. изготвя индивидуални профили на тър
сещите международна закрила лица в елек
тронни регистри, съдържащи информация
за тяхната образователна и професионална
компетентност и за специфични потребности;
7. изготвя и поддържа електронен регистър
за вида и степента на уязвимост на търсещите
международна закрила лица;
8. разработва и прилага методически ин
струменти за идентификация и насочване
към специализирана помощ на уязвими лица,
търсещи международна закрила;
9. разработва методически указания и при
лага специализирана помощ според степента
на уязвимост на търсещите международна
закрила лица;
10. разработва и изпълнява програми за
психологическа и социална защита, здравен
статус и адаптация на уязвими лица, търсещи
международна закрила;
11. осъществява изготвянето и прилагането
на програми по презаселване и преместване;
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12. организира, координира и осъществява
грижите за лица, търсещи международна за
крила, които поради психическо разстройство
не могат да се грижат за своите работи;
13. организира, координира и прилага
специални грижи за непридружените мало
летни и непълнолетни чужденци, търсещи
международна закрила, и съдейства за назна
чаване на настойник или попечител, както и
за настаняването им при роднини и близки,
в приемни семейства или в специализирани
заведения;
14. организира, координира и осъществява
дейността по извършване на оценка на възраст
та на непридружени малолетни и непълнолетни
лица, търсещи международна закрила;
15. оказва съдействие при насочването на
търсещите и получили закрила чужденци с
право на работа към предложени работни места;
16. изготвя и реализира програми и мерки
за адаптация и интеграция на приети за пре
заселване и преместване бежанци;
17. участва в разработването и реализирането
на многогодишни и едногодишни програми и
фондове по линия на Европейския съюз, както
и по други международни програми и проекти;
18. организира обучение на експерти от
държавните институции, общинските струк
тури и от неправителствени организации за
работа с търсещите и получили международна
закрила лица;
19. оказва съдействие на държавните органи,
на органите на местното самоуправление и
местната администрация и на международни
и неправителствени организации в процеса
на интеграци я на ч у ж денците, пол у чили
международна закрила;
20. следи за епидемиологичната обстановка
в териториалните поделения на ДАБ и пред
приема необходимите мерки.“
§ 9. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Работ ното време на сл у ж и тели те
на агенцията е от 8,30 до 17,00 ч. с обедна
почивка 30 минути, която се ползва между
12,00 ч. и 14,00 ч.“
§ 10. Приложението към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната аген
ция за бежанците при Министерския съвет –
403 щатни бройки
Председател
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник-председатели
Експерт за връзки с обществеността
Главен секретар
Инспекторат

1
3
2
1
1
1
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Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративно-правно об
служване и човешки ресурси“
дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
дирекция „Управление на собствеността и
обществени поръчки“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Качество на процедурата за меж
дународна закрила“
дирекция „Международна дейност“
дирекция „Социална дейност и адаптация“
Териториални поделения
в т.ч.:
Регистрационно-приемателен център – Со
фия
Регистрационно-приемателен център – с.
Баня, община Нова Загора
Транзитен център – с. Пъстрогор, община
Свиленград
Регистрационно-приемателен център – Хар
манли

1
1
45
16
9
20
59
29
13
17
291
126
20
41
104

“

Заключителна разпоредба
§ 11. В Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътреш
ните работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 и 67 от
2015 г.), в чл. 104, ал. 1 числото „50 200“ се
заменя с „50 100“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6358

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2015 г. във връзка с учредяване
на търговско дружество (ДВ, бр. 56 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В ч л. 1 числото
„50 000“ се заменя с „800 000“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6369

“

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 731
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за удължаване на срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в Блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
На основание чл. 5, т. 2 от Закона за под
земните богатства, § 63 от Закона за изменение
на Закона за забрана на химическото оръжие и
за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г./,
чл. 22, т. 22.5 от Договора за търсене и проуч
ване на нефт и газ в Блок „Галата“, разположен
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, сключен на 4 февруари 2008 г.
между министъра на околната среда и водите
и „Мелроуз Рисорсиз“ – ООД, Люксембург,
двустранен констативен протокол, съставен от
страните по договора, и мотивирано предло
жение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и газ в Блок
„Галата“, разположен в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, с 411 дни
считано от 22 юли 2015 г.
2. За срока на удължаването титулярят
на ра зрешен ие т о „Пе т рокел т и к“ – ООД,
Люксембург, се задължава да извърши търсе
що-проучвателни работи по видове и обеми
съгласно одобрена от министъра на енергети
ката работна програма – неразделна част от
допълнителното споразумение за удължаване
на срока, сключено към договора от 4 февруари
2008 г., за търсене и проучване на подземни
богатства – нефт и газ в Блок „Галата“.
3. Упълномощава министъра на енергетиката
да сключи с „Петрокелтик“ – ООД, Люксем
бург, допълнително споразумение за удължаване
срока на разрешението за търсене и проучване
на нефт и газ в Блок „Галата“, разположен в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, в едномесечен срок от обнарод
ването на решението в „Държавен вестник“.
4. Настоящото решение може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Върховни я админист ративен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6359
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството
на Република България и правителството на
Република Индия за периода 2015 – 2017 г.
(Одобрена с Решение № 603 от 6 авг уст
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
4 септември 2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Индия, нарича
ни по-долу „страните“, водени от желанието
си да развиват сътрудничество в областта
на науката, образованието и културата и да
укрепват взаимното разбирателство между
българския и индийския народ и в изпълнение
на чл. 7 от Спогодбата за културни връзки
меж д у Реп ублика Българи я и Реп ублика
Индия, подписана в Делхи на 20 февруари
1963 г., се договориха за следното:
І. Наука и образование
Член 1
Двете страни подкрепят сключването на
преки договори и осъществяването на вза
имноизгодно сътрудничество между средни и
висши училища, научни организации, инсти
тути, лаборатории, университетски библиоте
ки и издателства. Конкретните направления
и тематика на сътрудничеството, квотите и
финансовите условия за този обмен се до
говарят в съответните преки споразумения.
Член 2
Двете страни разменят по трима универси
тетски преподаватели или научни работници
за изнасяне на лекции и обмяна на опит за
срок двадесет и пет дни.
Член 3
Двете страни насърчават участието на до
четирима учени в научни прояви – конгреси,
конференции и симпозиуми, провеждани в
другата страна, за срок до 2 седмици, което
включва и времетраенето на самата проява.
Член 4
Българската страна предоставя по четири
места годишно на индийски българисти и сла
висти – учени или студенти, за участие в лет
ните семинари по български език и култура,
организирани от Софийския университет и от
Великотърновския университет. Индийската
страна кани ежегодно по четирима български
учени индолози или студенти по индология
за участие в семинари/курсове по древни и
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съвременни индийски езици и литература
в ин дийск и у ниверситети/инстит у ти при
реципрочни финансови условия.
Член 5
Двете ст рани насърчават изу чаванет о
на индийски езици, по-специално хинди и
санскрит, в български университети и на
български език в индийски университети.
Член 6
Двете страни подкрепят дейността на Сек
цията по Българистика към Департамента
по славянски и угро-фински изследвания на
Делхийския университет. По молба на индий
ската страна българската страна продължава
да изпраща един лектор по български език и
литература с максимална продължителност
на мандата четири години в Департамента
по славянски и угро-фински изследвания
на Делхийския университет, а също книги
и у чебни мат ериа л и на бъ л гарск и език.
Българската страна по молба на индийска
та страна предоставя книги на български
език на Сек ц и я та по Бъ лгарист ика к ъм
Департамента по славянски и угро-фински
изследвания на Делхийския университет и
на Университета „Джамиа Милия Исламия“.
Член 7
Двете страни подкрепят дейността на спе
циалност „Индология“ в СУ „Св. Климент
Охридски“. По молба на българската страна
индийската страна продължава да изпраща
един лектор по хинди и санскрит, а също
така предоставя книги и учебни материали
на хинди на специалност „Индология“ към
Центъра за източни езици и култури на СУ
„Св. Климент Охридски“.
Член 8
Двете ст рани си п редоставя т по една
стипендия за пълен курс на обучение (бака
лавърска и магистърска степен), съответно
по специалност „Българска филология“ в СУ
„Св. Климент Охридски“ и по специалност
„Хинди и индийска литература“ в Делхий
ския университет.
Член 9
Двете страни насърчават нау чните из
след ва н и я в облас т та на с ра вн и т ел но т о
езикознание. За тази цел българската и ин
дийската страна си разменят по петима учени
по санскрит и други индийски езици и по
български език, всеки за срок до три месеца.
Член 10
Двете страни предоставят пет деветмесеч
ни стипендии годишно за студенти и/или за
следдипломна специализация.
Член 11
Двете ст рани се ст рем я т да развиват
по-ефективно сътрудничество между профе
сионални организации и висши училища в
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областта на дизайна, архитектурата, различ
ните аспекти на планирането, околната среда
и жилищното строителство, особено чрез
предоставяне на стипендии за следване и/или
обучение, чрез размяна на експерти и спе
циалисти за кратки срокове на пребиваване,
чрез отправяне на покана към компетентни
личности, в съответствие с финансовите и об
щите разпоредби, включени в тази Програма.
Член 12
Двете страни разменят периодично инфор
мационни материали за своите образователни
системи с цел актуализиране на Протокола
относно еквивалентността на дипломите и
научните степени, получени в средните и вис
шите училища на двете държави, подписан на
16 януари 1975 г., както и на Допълнителния
протокол от 4 юни 1976 г.
Член 13
Двете страни разменят публикации, учеб
ници и аудио-визуални материали в областта
на училищното образование. Двете страни си
разменят до петима експерти в областта на
средното образование за срок две седмици
в една от следните сфери:
А) Технология на образованието;
Б) Обучение по естествени науки;
В) Подготовка на преподаватели;
Г) Начално образование;
Д) Социология;
Е) Компютърно обучение;
Ж) Математика.
ІІ. Изкуство и култура
Член 14
Индия ще покани и България ще участва
в Международно изложение на изкуствата
(Триенале). Експонатите може да бъдат при
дружавани от комисар или уредник заедно
с един участващ художник. Комисарят или
уредникът ще вземе участие в международ
ния семинар, а участващият художник – в
международния лагер и семинар, които ще
бъдат проведени по време на изложението.
Българската страна ще проучи възможностите
за участие на двама индийски художници в
провеждано в България международно изло
жение на изкуствата на реципрочна основа.
Член 15
Двете страни си разменят по един специ
алист в областта на управление на културата
за период седем дни с цел изучаване на:
– културното наследство;
– креативни дейности за ученици/сту
денти;
– разработване на аудио-визуални и пе
чатни образователни материали за ученици/
студенти за изучаване на изобразително изку
ство, музика, танци, театър и кукловодство;
– музеите като центрове за обучение.
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Член 16
Двете страни ще спомогнат за установя
ване на сътрудничество между Националния
инст и т у т за памет ниц и на к ул т у рата на
България и индийски партньор в областта
на опазването на недвижимото културноисторическо наследство, както и за обмен
на експерти по консервация и укрепване на
каменна пластика и скални релефи.
Член 17
За срока на валидност на тази Програма
двете страни си разменят по една фолклорна
или друга трупа с численост до десет души
за период до седем дни.
Член 18
За срока на валидност на тази Програма
двете страни си съдействат за размяна на
изложба – съвременна живопис и щампи.
Член 19
Българската страна изпраща и индийската
страна приема делегация от пет деца (12 – 16годишни) с придружител за участие в Наци
оналната детска асамблея и интеграционен
лагер, които се организират през ноември
всяка година. Подробностите се уточняват по
дипломатически път. Българската страна също
ще предприеме стъпки да покани индийски
деца за подобни лагери в България.
Член 20
По предложение на индийската страна
българската страна съдейства за приемане на
пътуваща изложба от Националния музей за
хората „Индира Ганди“ (НМХИГ), свързана
с изобразителното изкуство на племената,
като тази проява може да бъде последвана
от дарение – фотоси на рисунки – от страна
на НМХИГ за музея партньор. След опреде
лянето на българската институция-партньор
се изясняват възможностите за приемане на
представител на НМХИГ, който да изнесе
цикъл от лекции по темата.
Член 21
По молба на индийската страна българска
та страна съдейства за изпращане в НМХИГ
на изложба за ромите и ромската култура в
България, придружена от учен в тази област.
Двете страни ще обсъдят възможността някои
от експонатите да останат в колекцията за
ромската култура в гр. Бхопал.
Член 22
Двете страни спомагат за обмен на детски
рисунки и участие на деца от България в
Международния конкурс за детски рисунки
„Шанкар“.
Член 23
Двете страни съдействат за установяване
на преки контакти между индийския Наци
онален институт за технология на модата
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и аналогично българско висше училище с
цел подписване на споразумение за пряко
сътрудничество и обмен на лектори.
Член 24
Двете страни съдействат за развитието на
преките контакти и установеното сътрудни
чество между НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
и Индийския национален институт за дра
ма – обмен на преподаватели, режисьори и
сценографи.
Член 25
Двете страни ще подпомагат сътрудничест
вото в областта на опазването, консервацията
и популяризирането на културното им на
следство и ще си разменят по един експерт в
областите на опазването и консервацията на
древни монументи и археологически обекти,
артефакти и разработване на музеи на ар
хеологически терен за период две седмици.
Член 26
Двете страни може да си разменят по една
делегация от 3 – 5 писатели на реципрочна
основа.
III. Средства за масова информация
Член 27
Двете страни взаимно ще си отправят
покани за участие в организиран от тях меж
дународен филмов фестивал. Двете страни
ще участват също така в организирани от тях
международни фестивали на документални,
късометражни и анимационни филми.
Двете страни организират седмици на
киното във всяка от тях, като филмите са
със субтитри на английски език.
Член 28
Двете страни си разменят по двама жур
налисти, включително такива, занимаващи
се с разпространение на правителствена ин
формация, за срок до две седмици, веднъж
на две години. Двете страни си разменят на
реципрочна основа новинарски програми и
също оказват специализирано техническо съ
действие в рамките на своята компетентност
на журналисти, радио- и телевизионни екипи
при посещенията им във всяка от страните
по различни поводи.
Двете страни обсъждат възможностите за
организиране във всяка от тях на семинари
за обучение по определени теми от областта
на средствата за масова информация.
Член 29
Двете страни си разменят радио- и теле
визионни програми по различни аспекти на
културата и развитието. Би могло да бъдат
разменяни програми в областта на образо
ванието, младежта, спорта, здравеопазването
и средствата за масова информация.
Двете страни насърчават сключването на
споразумение за пряко сътрудничество между
Българската национална телевизия и Индий
ската национална телевизия „Дурдаршан“.
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IV. Въпроси, свързани с младежта и спорта
Член 30
Двете страни обменят опит в областта на
младежта и спорта и проучват възможностите
за размяна на младежки и спортни делега
ции, спортни отбори/треньори по различни
дисциплини въз основа на Споразумението
между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството
на младежта и спорта на Република Индия
за сътрудничество в областта на младежта
и спорта, подписано в София на 23.10.2003 г.
Член 31
Двете страни насърчават установяването
на контакти между институциите, отговорни
за реализирането на младежките програми
и развиването на сътрудничество в областта
на младежките политики.
Член 32
Двете страни насърчават установяването
на контакти между млади хора и младежки
организации, както и обмена и участието на
техни представители в младежки мероприятия
в двете страни.
V. Разни
Член 33
Двете страни насърчават взаимното си
участие в панаири на книгата, организирани
от всяка от тях на търговска основа.
Член 34
Прекратяването на тази Програма няма да
се отрази на договорени форми на сътрудни
чество, чието изпълнение вече е започнало,
но не е завършило към момента на прекра
тяването на Програмата.
Член 35
Тази Програма не изключва възможността
за реализиране на други прояви и обмен,
договорени взаимно между двете страни.
Член 36
При ложени те к ъм тази Прог рама фи
нансови и общи разпоредби представляват
неразделна част от Програмата.
Тази Програма влиза в сила от датата на
подписването є и ще бъде валидна до 31 де
кември 2017 г.
Изготвена и подписана в Делхи на 4 сеп
тември 2015 г. в два екземпляра, всеки от
които на български, хинди и английски език,
като всички текстове имат еднаква сила. В
случай на различия в тълкуването приоритет
има текстът на английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Индия:
Петко Дойков,
Нарендра Кумар Синха,
посланик на
секретар –
Република
Министерство
България в
на културата
Република Индия
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Фи на нсови и общ и разпоредби, регламентиращи обмена по Програмата между
правителството на Република България и
правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 2015 – 2017 г.
Общи разпоредби
І. Размяна на посещения
1. Изпращащата страна съобщава на при
емащата страна по дипломатически канали
три месеца по-рано:
а) имената на лицата, техните биографии
и владеенето на чужди езици;
б) програмата за предложеното посе
щение;
в) дат и т е и п род ъ л ж и т ел нос т та на
предложеното посещение.
2. Приемащата страна потвърждава окон
чателното приемане на посещението шест
седмици преди предвидената дата на прис
тигане.
3. Изпращащата страна информира прие
мащата страна за точната дата на пристигане
и номера на полета най-малко петнадесет
дни преди пристигането на лицето.
4. Изпращаните в изпълнение на тази Про
грама лица не се нуждаят от разрешително
за работа в приемащата страна. Всяка от
страните освобождава гражданите на дру
гата страна от такси за пребиваването им,
както и за продължаване на техния престой,
когато същите са свързани с изпълнението
на тази Програма.
5. Приемащата страна издава безплатни
входни визи на лицата, посещаващи страната
в изпълнение на тази Програма.
6. Изпращащата страна предоставя на
приемащата страна по дипломатически път
необходимите документи на кандидатите по
чл. 2, 9 и 10 от раздел „Наука и образование“
най-късно пет месеца преди началото на
желания от кандидата период за посещение.
7. Кандидатите по чл. 2 и 9 от раздел
„Наука и образование“ представят следните
документи:
– автобиографична справка;
– работна програма;
– две снимки;
– препоръчителна е и покана от приема
щата институция.
8. Кандидатите по чл. 10 представят след
ните документи:
– формуляр или молба, съдържаща кратки
автобиографични данни, както и висшите
училища и специалностите, в които желаят
да се обучават;
– академична справка (за студенти, кан
дидати за частичен срок на обучение);
– диплома за висше образование (за спе
циализанти);
– две препоръки;
– две снимки.
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Финансови разпоредби
1. Изпращащата страна или самият кан
д и дат поемат т ра нспор т н и т е разход и до
столицата на приемащата страна и обратно.
2. Приемащата страна осигурява:
– пътните разноски в страната, свързани
с изпълнението на работната програма или
обучението;
– настаняването в подходящ хотел;
– дневни пари в съответствие с дейст
ващите финансови разпоредби по време на
посещението.
3. Изпращащата страна осигурява меди
цинска застраховка на всички лица, разменяни
по тази Програма.
4. При посещения на изпълнители прие
мащата страна поема освен разходите, пред
видени в гореспоменатите т. 2 и 3, всички
разходи по техните представления, включи
телно рекламата, наема на зала и др.
5. Българската страна осигурява на участ
ниците в летните семинари по български
език и култура настаняване, храна, обучение
и културна програма без пътните разходи до
мястото на провеждане на семинарите.
6. Приемащата страна осигурява на сти
пендиантите, разменяни по чл. 8 и чл. 10,
следното:
– стипендия съобразно действащите в
приемащата страна разпоредби;
– освобождаване от такса за обучение;
– настаняване в студентско общежитие и
ползване на студентски стол срещу заплащане;
– достъп до библиотеки, архиви, лабо
ратории и др.
7. Условия за размяна на лектори по езици,
пристигащи да преподават за една учебна
година или за по-дълъг срок:
А. Освен а ко не е дог оворено д ру г о,
изпращащата страна поема разходите по
международното пътуване.
Б. Приемащата страна покрива/предос
тавя:
а) месечно възнаграждение в размер,
съответстващ на статута на въпросното лице;
б) подходящо мебелирана квартира;
в) разходи за служебни пътувания в
страната;
г) платен отпуск в съответствие с раз
поредбите на университета или институцията;
д) безмитни отстъпки, допустими спо
ред действащите разпоредби, за нормално
количество багаж;
е) вносът на професионално оборудване
може да бъде безмитен при условие, че са
спазени съответните условия и разпоредби;
ж) освобож даване от данъци върх у
доходите при условията на Спогодбата меж
ду правителствата на България и Индия за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на дохода и имуществото.
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8. Размяната на изложби, за които няма
специално подписано споразумение, се урежда
от следните финансови разпоредби:
а) за сметка на изпращащата страна са:
– разходите за транспорт на експонатите
до първото летище или пристанище в при
емащата страна;
– разходите за застраховка на експонатите
през целия период, през който изложбата е
извън нейната територия;
– а ко изп ра ща щата с т ра на п ре т ърп и
загуби вследствие на увреждане на експо
натите, приемащата страна е задължена да
предостави на изпращащата страна цялата
док у мен тац и я за щет и т е, коет о би да ло
възможност на изпращащата страна да по
лучи компенсация от съответната застра
хователна компания; разходите, свързани с
подготвянето на тези документи, се поемат
от приемащата страна;
– изпращащата страна предоставя, по
възможност три месеца преди откриването
на изложбата, необходимата информация за
каталози и др.; експонатите трябва да бъдат
доставени на предназначеното място наймалко три седмици преди откриването на
изложбата;
б) за сметка на приемащата страна са:
– разходите, свързани с транспорта на
експонатите до другите места на нейна тери
тория и обратно до летище или пристанище
в изпращащата страна;
– разходите, свързани с аранжирането на
изложбата и с нейната реклама, включително
каталози, брошури и др.;
– грижа за съхраняването и опазването
на експонатите.
6330

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 77
от 2008 г. и бр. 12 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Титулярят на сервитута най-малко
веднъж на 10 години извършва проверка
на съответствието на размера на сервитут
ната зона на енергийния обект за пренос и
разпределение на електрическата енергия в
поземлени имоти в горски територии с изис
кванията на приложение № 1 и при необхо
димост предприема действия за увеличаване
размера на сервитутната зона чрез учредяване
на сервитут.“
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§ 2. В чл. 15 се създава т. 8:
„8. да изсича единични дървета, които се
намират извън сервитутната зона, при възник
нала опасност от падането им върху въздушни
електропроводи след съгласуване с директора
на съответната регионална дирекция по го
рите или упълномощено от него лице и при
спазване на изискванията на Наредба № 8 от
2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г.).“
§ 3. Параграф 2 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на енергетиката съгласува
но с министъра на земеделието и храните и
министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството.“
§ 4. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1
в колона 3 „Минимални размери на серви
тутните зони“ се правят следните изменения:
1. На ред 9 в т. 3 думите „В нискостеблени
насаждения с височина до 4 m:“ се заменят с
„В насаждения с височина до 4 m:“.
2. На ред 10 т. 4 се изменя така:
„4. При трасе в поземлени имоти в горски
територии, просеки с широчина:
4.1. В насаждения с височина до 4 m:
– п ри еднос т ра нно обсл у ж ва не на
ВE – общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на елек
тропровода – 5 m от страната, избрана за
обслужване, и 2,5 m от другата страна;
– при двустранно обслужване на ВЕ – хо
ризонталното разстояние между крайните
проводници плюс 6 m, по 3 m от двете страни,
но общо не повече от 10 m.
4.2. В насаждения с височина над 4 m:
хоризонталното разстояние между крайните
проводници при най-голямото им отклонение
плюс удвоената средна височина на дървета
та – от двете страни, но не по-малко от по 4 m.
** При взаимно съгласуване между ор
ганизациите, експлоатиращи ВE и горските
масиви, се допуска намаляване на широчината
на просеката до разстоянието на крайните
проводници при най-голямото им отклонение
плюс 6 m, по 3 m от двете страни, до короните
на дърветата.
4.3. При трасе на ВE през големи дерета,
скатове и оврази, по оста на ВЕ: разстояние
то между крайните неотклонени проводници
плюс 2 m от всяка страна, но общо не пове
че от 10 m, ако вертикалното разстояние от
върховете на дърветата до проводниците е
по-голямо от 5 m.
4.4. В стръмни терени, напречно на оста
на ВЕ: хоризонталното разстояние между
крайните проводници при най-голямото им
отклонение плюс удвоената средна височина
на дърветата – общо от двете страни, в т.ч. от
страната към билото – не по-малко от един път
и половина средната височина на дърветата.“
3. На ред 12 т. 3 се изменя така:
„3. При трасе в поземлени имоти в горски
територии, просеки с широчина:
3.1. В насаждения с височина до 4 m: хо
ризонталното разстояние между крайните
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проводници при най-голямото им отклонение
плюс 2,5 m, по 1,25 m от двете страни.
3.2. В насаждения с височина над 4 m:
хоризонталното разстояние между крайните
проводници при най-голямото им отк ло
нение плюс удвоената средна височина на
дърветата – от двете страни, но не по-малко
от по 4 m.“
Министър на енергетиката:
Теменужка Петкова
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
За министър на регионалното развитие и
благоустройството:
Николай Нанков
6254

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска
работа и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 4 от 2010 г., бр. 17 от 2012 г.; изм., бр. 63
от 2014 г. и бр. 16 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Работно място за учителска длъжност
в класовете от началния етап от основната
степен на образование може да се открива
при наличие на учебни часове по учебните
предмети от съответния клас от началния
етап, вкл. и от свободноизбираемата подго
товка (СИП), за изпълнение на минималната
норма задължителна преподавателска работа
за учителска длъжност в I – IV клас.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „в специално
училище, в специална детска градина и в
ресурсни центрове за подпомагане на интег
рираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потреб
ности“ се заменят с „в ресурсни центрове за
подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности или в държавни и
общински детски градини и училища“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4, ал. 2“ се заменят
с „чл. 4, ал. 3“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, когато минимал
ната норма задължителна преподавателска
работа се допълва с часове по други учебни
предмети от класовете от началния етап от
основната степен на образование, тези часове
се възлагат приоритетно на лицата, които
отговарят на изискванията за заемане на
учителски длъжности в І – ІV клас.“
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3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съот
ветно ал. 3, 4, 5 и 6.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Минималната норма задължителна
преподавателска работа за длъжността ко
репетитор в училищата по изкуствата, които
осъществяват подготовка за придобиване на
професионална квалификация по професиите
музикант-инструменталист, музикант-вока
лист, балетист и танцьор, може да включва
до 36 учебни часа, провеждани като публична
сценична дейност с ученици.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 часовете по учебните
предмети от класовете от началния етап от
основната степен на образование се възлагат
приоритетно на лицата, които отговарят на
изискванията за заемане на учителски длъж
ности в І – ІV клас.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 в
колона „Длъжности“ в т. 5.7 думите „учителска
длъжност по ориентиране и мобилност“ се
заменят с „учителска длъжност за обучение
на ученици с умствена изостаналост и мно
жество увреждания, за обучение на ученици
с увреден слух и множество увреждания или
за обучение на ученици с нарушено зрение и
множество увреждания“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тодор Танев
6277

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8121з-1100
от 9 септември 2015 г.

за изискванията към квалификацията на
персонала на търговци за извършване на
дей нос т и по оси г у ря в а не на пож арнат а
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност
Чл. 1. С тази наредба се определят изис
кванията към квалификацията на персонала,
който ще ръководи или осъществява дейности
по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерство
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то на вътрешните работи, за получаване на
разрешение и за извършване на дейности по
осигуряване на пожарната безопасност на обек
ти и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност, от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци на територията
на държава – членка на Европейския съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
Чл. 2. (1) Лицата, които ще ръководят пожа
рогасителната дейност, спасителната дейност
и/или противопожарното обезопасяване и
провеждане на превантивни и организационни
мероприятия за осигуряване на пожарната
безопасност в обекти, следва да отговарят на
едно от изискванията:
1. да притежават образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ или „магистър“
в област на висшето образование „технически
науки“ по специалност „Пожарна и аварийна
безопасност“ или други сходни специалности в
сферата на пожарната безопасност, придобита
в акредитирани висши училища в страната
или в чужбина;
2. да притежават образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по други специалности в област на висшето
образование „технически науки“, да са завър
шили курс за първоначално професионално
обучение във факултет „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (ПБЗН) при Ака
демията на Министерството на вътрешните
работи (МВР) и да са работили не по-малко
от 3 години в структурните звена за ПБЗН по
съответното направление на дейност;
3. да са работили не по-малко от 5 години
по съответното направление на дейност на
длъжност за държавен служител, за която се
изисква висше образование.
(2) Лицата, придобили висше образование
в чуждестранни висши училища, представят
удостоверение, издадено по реда на Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ,
бр. 69 от 2000 г.).
Чл. 3. (1) Лицата, които ще осъществяват
пожарогасителна дейност и/или спасителна
дейност, притежават необходимата квалифи
кация за извършване на тази дейност, ако
отговарят на изискванията на чл. 2 или на
поне едно от следните изисквания:
1. да притежават средно образование и
да са преминали курс за първоначално про
фесионално обучение по направлението на
дейност в Академията на МВР или в сродни
училища на други държави;
2. да притежават средно образование и да
са прослужили не по-малко от 3 години в
структурните звена за ПБЗН по направлени
ето на дейност.
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(2) Лицата по ал. 1, които ще са водачи на
пожарен или спасителен автомобил, следва
да притежават свидетелство за управление
на моторно превозно средство за съответната
категория по Закона за движение по пътищата.
Чл. 4. Лицата, които ще осъществяват про
тивопожарно обезопасяване и провеждане на
превантивни и организационни мероприятия
за осигуряване на пожарна безопасност в
обекти, следва да отговарят на изискванията
по чл. 2 или да притежават завършено средно
образование и да са работили не по-малко от
5 години в структурните звена за ПБЗН по на
правление държавен противопожарен контрол.
Чл. 5. (1) Лицата, които ще ръководят дей
ността по поддържане и обслужване на проти
вопожарни системи и съоръжения, следва да
притежават образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по спе
циалности в област на висшето образование
„технически науки“, придобита в акредитирани
висши училища в страната или в чужбина, и
да отговарят на условията по чл. 6.
(2) Лицата, придобили висше образование
в чуждестранни висши училища, представят
удостоверение, издадено по реда на Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г.
Чл. 6. Лицата, които ще осъществяват
дейностите по поддържане и обслужване на
противопожарни системи и съоръжения и сер
визно обслужване на противопожарни уреди,
следва да притежават средно образование и
да отговарят на следните условия:
1. да притежават удостоверение (прило
жение № 1) за завършен курс за обучение за
извършване на съответната дейност в една от
следните институции:
а) Академията на МВР;
б) професионални гимназии, отговарящи
на критериите, определени в приложение № 3;
в) центрове за професионално обучение
(ЦПО), отговарящи на критериите, определени
в приложение № 3;
2. да притежават удостоверение (приложе
ние № 2) за завършен курс за поддържане и
актуализиране на квалификацията в институ
ция по т. 1 на всеки 5 години след издаване
на удостоверението по т. 1.
Чл. 7. Курсовете по чл. 6 се извършват
по програми, разработени от Академията на
МВР и съгласувани е Главна дирекция „По
жарна безопасност и защита на населението“
при Министерството на вътрешните работи
(ГДПБЗН – МВР).
Чл. 8. След завършване на курсовете по
чл. 6 теоретичните и практическите знания
и умения на лицата се оценяват от изпитна
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комисия, назначена от обучаващата институ
ция, с включени представители от Академията
на МВР.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „образова
телно-квалификационна степен „бакалавър“
е степента по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 129, ал. 7 ЗМВР.
§ 3. Лицата, получили удостоверения за
завършени курсове по чл. 10, ал. 6, т. 1 и 2
от Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за
осъществяване на разрешителна и контролна
дейност на търговци, извършващи дейности
по пожарна безопасност в обекти и/или екс
плоатация на уреди и съоръжения, свързани
с пожарната безопасност (обн., ДВ, бр. 91 от
2011 г.; отм., бр. 78 от 2014 г.) или по § 4 от
преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и
условията за осъществяване на дейности по
осигуряване на пожарна безопасност на обекти
и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност, от търговци и контрола върху
тях (обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г.; изм., бр. 101 от
2014 г.) ползват правата на лицата, получили
удостоверения съответно по чл. 6, т. 1 и 2 от
тази наредба.
§ 4. Лицата, започнали обучение по чл. 10,
ал. 6 от Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда
за осъществяване на разрешителна и кон
тролна дейност на търговци, извършващи
дейности по пожарна безопасност в обекти
и/или експлоатация на уреди и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност или по § 4
от преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и
условията за осъществяване на дейности по
осигуряване на пожарна безопасност на обекти
и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност, от търговци и контрола върху тях,
до влизане в сила на тази наредба, завършват
обучението си и им се издава удостоверение
по досегашния ред.
§ 5. Контролът по изпълнението на на
редбата се възлага на органите за ПБЗН на
ГДПБЗН – МВР.
Министър на труда и социалната
политика:
Ивайло Калфин
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на образованието и науката:
Тодор Танев
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Приложение № 1
към чл. 6, т. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
...................................................................................................................................................................
(наименование на министерството/агенцията)

...................................................................................................................................................................
(вид, наименование и местонахождение на обучаващата институция)

...................................................................................................................................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Рег. № ...................................... / ...................................... г.,
издадено на основание чл. 6, т. 1 от Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към
квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на
пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с пожарната безопасност
на..............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН: ..........................................., роден/а в град/село .........................................................................,
община ............................................................., област ........................................................................,
ЛНЧ: .........................................., гражданство .....................................................................................,
че през ............................... година е завършил/а курс за обучение с цел придобиване на знания
и
умения за осъществяване на .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(изписват се дейността/ите по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи)

по програма рег. № ...............................................................................................................................,
проведен в ............................................................................., лицензия № ..........................................
(наименование на обучаващата институция)

(само за ЦПО)

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията № ............................от ............................. г.
1. Теория

..............................................

....................................

2. Практика

..............................................

.....................................

(оценка с думи)
(оценка с думи)

Председател
на изпитната комисия:
........................................

.....................

Представител на АМВР:
.........................................

.....................

(име и фамилия)

(име и фамилия)

(оценка с цифри)
(оценка с цифри)

Директор/ръководител:
(подпис)

(подпис)

.........................................
(име и фамилия)

.

........................

(подпис и печат)
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Справка за изучаваните учебни предмети (модули):
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Хорариум

учебни часове:

1. .....................................................................................................

..................................

2. .....................................................................................................

..................................

... .....................................................................................................

..................................

Общ брой часове
теория и практика:
..................................
Практическото обучение е проведено във: ………………………………………………………….
(място на провеждане, адрес)

……...…………………………………………………………………………………………………
Лица, провели обучението:
1. ......................................................................................................
(име и фамилия)

2. ......................................................................................................
... ......................................................................................................

2
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Приложение № 2
към чл. 6, т. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
...................................................................................................................................................................
(наименование на министерството/агенцията)

...................................................................................................................................................................
(вид, наименование и местонахождение на обучаващата институция)

...................................................................................................................................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Рег. № ...................................... / ...................................... г.,
издадено на основание чл. 6, т. 2 от Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към
квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на
пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с пожарната безопасност
на..............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН: ..........................................., роден/а в град/село .........................................................................,
община .............................................................., област .......................................................................,
ЛНЧ: ..........................................., гражданство ....................................................................................,
че през ............................................ година е завършил/а курс за поддържане и актуализиране на
квалификацията за осъществяване на ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(изписват се дейността/ите по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи)

по програма рег. № ...............................................................................................................................,
проведен в .............................................................................., лицензия № .........................................
(наименование на обучаващата институция)

(само за ЦПО)

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията № .............................от ............................ г.
1. Теория

..............................................

....................................

2. Практика

..............................................

.....................................

(оценка с думи)
(оценка с думи)

Председател
на изпитната комисия:
.........................................

.....................

Представител на АМВР:
.........................................

.....................

(име и фамилия)

(име и фамилия)

(оценка с цифри)
(оценка с цифри)

Директор/ръководител:
(подпис)

........................................
(име и фамилия)

........................

(подпис и печат)

(подпис)

3
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Справка за изучаваните учебни предмети (модули):
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Хорариум

учебни часове:

1. .....................................................................................................

..................................

2. .....................................................................................................

..................................

... .....................................................................................................

..................................

Общ брой часове
теория и практика:
..................................
Практическото обучение е проведено във: …………………………………………………………
(място на провеждане, адрес)

…………………………………………………………………………………………………………
Лица, провели обучението:
1. ......................................................................................................
(име и фамилия)

2. ......................................................................................................
... ......................................................................................................

4
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Приложение № 3
към чл. 6
I. Критерии, на които следва да отговарят
професионалните гимназии и центровете за
професионално обучение за провежане на
курсове по чл. 6 за обучение за придобиване
на квалификация и/или за поддържане и актуализиране на квалификацията за осъществяване на дейността „сервизно обслужване
на противопожарни уреди“
1. Изисквания към центровете за професио
нално обучение и професионалните гимназии:
Центровете за професионално обучение
да са лицензирани от Националната агенция
за професионално образование и обучение
(НАПОО) по професия и специалност от об
ласт на образование „Техника“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6 на Закона за професионал
ното образование и обучение (ЗПОО).
Професионалните гимназии да провеждат
обучение съгласно заповед на министъра на
образованието и науката по професия и спе
циалност от област на образование „Техника“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 ЗПОО.
2. Изисквания към лицата, които провеж
дат обучението:
Обучението да бъде извършено от препо
даватели, отговарящи на едно от следните
изисквания:
а) да притежават преподавателски стаж в
сферата на пожарната техника не по-малко
от една година във факултет „Пожарна без
опасност и защита на населението“ при Ака
демията на МВР или в сродно акредитирано
висше училище в Република България;
б) да притежават образователно-квали
фикационна степен „магистър“ в област на
висше образование „технически науки“ по
специалност „Пожарна и аварийна безопас
ност“ или други сходни специалности в сфе
рата на пожарната безопасност, придобита в
акредитирани висши училища в страната или
в чужбина, и да притежават удостоверение
за завършен курс по чл. 6, т. 1 за сервизно
обслужване на противопожарни уреди.
3. Изисквания към материално-техническа
та база за провеждане на обучението:
Теоретичната подготовка да бъде провеж
дана в учебни кабинети, оборудвани съгласно
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изискванията на учебните програми по чл. 7.
Практическата подготовка да бъде провеждана
в учебна работилница, оборудвана с техниче
ски средства и материали, които позволяват
извършването на определените в учебната
програма по чл. 7 упражнения по сервизно
обслужване на противопожарни уреди. Прак
тическото обучение може да бъде провеждано
и в сервизи на търговци, получили разрешение
за осъществяване на дейността „сервизно об
служване на противопожарни уреди“.
II. Критерии, на които следва да отговарят
професионалните гимназии и центровете за
професионално обучение за провежане на
курсове по чл. 6 за обучение за придобиване
на квалификация и/или за поддържане и
актуализиране на квалификацията за осъществяване на дейността „поддържане и
обслужване на противопожарни системи и
съоръжения“
1. Изисквания към центровете за професио
нално обучение и професионалните гимназии:
Центровете за професионално обучение
да са лицензирани от НАПОО по една от
следните професии: „Машинен техник“, „Тех
ник на прецизна техника“, „Мехатроника“
от професионално направление „Машино
строене, металообработване и металургия“;
„Електротехник“, „Електромонтьор“, „Техник
на енергийни съоръжения и инсталации“,
„Монтьор на енергийни съоръжения и ин
сталации“ от професионално направление
„Елек т ротех ника и енергет ика“; „Тех ник
по комуникационни системи“, „Техник на
електронна техника“, „Техник по автома
тизаци я“ от професиона лно направление
„Електроника, автоматика, комуникационна
и компютърна техника“; „Монтажник на В
и К мрежи“ от професионално направление
„Строителство“.
Професионалните гимназии да провеждат
обучение съгласно заповед на министъра на
образованието и науката по една от следните
професии: „Машинен техник“, „Техник на
прецизна техника“, „Мехатроника“ от про
фесионално направление „Машиностроене,
металообработване и металургия“; „Електро
техник“, „Електромонтьор“, „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“, „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“ от
професионално направление „Електротехника
и енергетика“; „Техник по комуникационни
системи“, „Техник на електронна техника“,
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„Техник по автоматизация“ от професионал
но направление „Електроника, автоматика,
комуникационна и компютърна техника“;
„Монтажник на В и К мрежи“ от професио
нално направление „Строителство“.
2. Изисквания към лицата, извършващи
обучението:
Обучението следва да бъде извършено от
преподаватели, отговарящи на едно от след
ните изисквания:
а) да притежават преподавателски стаж в
сферата на пожарната тактика или пожарна
та техника не по-малко от една година във
факултет „Пожарна безопасност и защита
на населението“ при Академията на МВР
или сродно акредитирано висше училище в
Република България;
б) да притежават образователно-квали
фикац ионна степен „маг ист ър“ в област
на висше образование „технически науки“,
придобита в акредитирано висше училище в
страната или в чужбина и удостоверение за
завършен курс по чл. 6, т. 1 за поддържане
и обслужване на противопожарни системи
и съоръжения.
3. Изисквания към материално-техническа
та база за провеждане на обучението:
Теоретичната подготовка да бъде провеж
дана в учебни кабинети, оборудвани съгласно
изискванията на учебните програми по чл. 7.
Практическата подготовка да бъде про
веждана в учебна работилница, оборудвана
с технически средства и материали, които
позволяват извършването на определените в
учебната програма по чл. 7 упражнения по
поддържане и обслужване на противопожарни
системи и съоръжения. Практическото обу
чение може да бъде провеждано и в обекти,
в които са осигурени пожарни кранове, авто
матични пожарогасителни системи, пожаро
известителни системи, системи за отвеждане
на дима и топлината и системи за гласово
уведомяване.
6290

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 439
от 10 септември 2015 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги (приети с Решение № 2152
от 21.11.2012 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията – обн., ДВ, бр. 101 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за ре
гулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 2 се създава нова т. 6:
„6. 1,5 GHz – приложение № 6.“
§ 2. Заглавието на раздел II се изменя,
както следва:
„Технически характеристики и параметри
на наземните мрежи, позволяващи предос
тавяне на електронни съобщителни услуги.“
§ 3. Член 4 се изменя, както следва:
„Чл. 4. Техническите характеристики и па
раметрите на радиосъоръженията от мрежите
по чл. 1 са посочени в приложения № 1, 2,
3, 4, 5 и т. 6.“
§ 4. Чл. 5 се изменя, както следва:
„Чл. 5. Електронни съобщения чрез мре
жите по чл. 1 се осъществяват при спазване
на стандартите и стандартизационните доку
менти, посочени в приложение № 7 и всички
действащи в Република България стандарти
и стандартизационни документи, приложими
за съответните мрежи.“
§ 5. В § 2 на допълнителните разпоредби
се създава нова т. 8:
„8. Решение за изпълнение на Европей
ската комисия 2015/750/ЕС от 8 май 2015 г.
относно хармонизирането на радиочестотната
лента 1452-1492 MHz за наземни системи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги в Съюза.“
§ 6. Създава се ново приложение № 6 към
чл. 4:

Нормативна част

1452-1492 MHz

Ширина на радиоканала – кратна на 5 MHz

Ширината на лентата на един блок е кратна на 5 MHz

Предаване от базовата станция

Приложение

Радиочестотна
лента

Разпределение
на каналите

Мод улаци я/
Ш и р оч и на на
заеманата чес
тотна лента от
един блок

Посока/Разде
ляне

2

3

4

5

6

Издаване на разрешение

Ра з р еш и т елен
режим

8

9

11

Допустими че
стотни плани
рания

68 dBm/5 MHz

e.i.r.p. в рамките на блока е общата мощност, излъчвана
от определено място във всички посоки, независимо от
конфигурацията на базовата станция. Тази гранична стой
ност може да бъде увеличена при специфично разполагане
на мрежата – например при обединено използване на
спектър от лентата 1452-1492 MHz и спектър от по-ниски
радиочестотни ленти

ВЕСТНИК

Изисквания извън блока – гранични стойности на
e.i.r.p. от базова станция извън блока (за една антена),
в рамките на лента 1452-1492 MHz

Максимална e.i.r.p. в
блока

Изисквания в рамките на блока

В съответствие с приложената технология

Достъп до ка
нала и правила
за заемането му

7

Само в права посока

Коментар
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Допълнителни
10 съществени
изисквания

Съгласно данните в таблицата по-долу

Предавател
н а м о щ н о с т/
П л ът нос т на
мощността

Маска за
граници
на бло
ковете

Наземни радиоприложения, позволяващи предоставяне на елек
тронни съобщителни услуги

Подвижна и неподвижна

Радиослужба

1

Описание

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 1,5 GHz

Параметър

№

„Приложение № 6
към чл. 4

БРОЙ 75
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11 dBm
16,3 dBm
16,3 dBm
11 dBm

9 dBm

от – 10 до – 5 MHz
от долната граница
на блока

от – 5 до 0 MHz от
долната граница на
блока

от 0 до + 5 MHz от
горната граница на
блока

от + 5 до + 10 MHz
от горната граница
на блока

Честоти в лентата
1452-1492 MHz, отсто
ящи на повече от 10
MHz от долната или
горната граница на
блока

5 MHz

Широчина на
радиочестотната лента на
измерване

Над 1495 MHz

– 20 dBm

Изис
Радиочестотен
Максимална
квания
средна e.i.r.p.
за съв обхват на излъч
ванията извън
извън работната
мести
лента
мост на работната лента
съседни
Под 1449 MHz
– 20 dBm
радио
1449-1452
MHz
14 dBm
честотни
ленти
1492-1495 MHz
14 dBm
1 MHz

3 MHz

3 MHz

1 MHz

Широчина на
радиочестотната
лента на измер
ване

Гранични стойности на e.i.r.p. от базова станция из
вън работната лента в съседни радиочестотни ленти

Максимална
средна e.i.r.p.
извън блока

Радиочестотен об
хват на излъчванията
извън блока

Описание

Тези изисквания са определени с цел да се гарантира съв
местимост с координирани неподвижни връзки, мобилни
услуги и услуги за въздушна телеметрия (ограничени до
наземни станции) и осъществявани в съседни честотни
ленти под 1452 MHz или над 1492 MHz

Коментар
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Планирани
промени

Параметър

ДЪРЖАВЕН
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№
32

Информативна част

С Т Р.
БРОЙ 75

Параметър

Номер на ноти
фикацията

6291

“

За председател:
Никола Колев

Електрическа защита на радиосъоръженията

Заключителна разпоредба
§ 8. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

§ 7. Приложение № 6 към чл. 5 става приложение № 7 към чл. 5

Тези технически параметри се прилагат за базовите станции,
за да се гарантира съвместимостта между съседни мрежи, ако
липсват двустранни или многостранни споразумения меж ду
предприятията на тези съседни мрежи. Възможно е прилагането
на по-малко строги технически параметри, ако това е догово
рено между съответните предприятия или администрации, при
условие че тези параметри са в съответствие с техническите
условия, приложими за защитата на други радиослужби или
приложения, включително и такива в съседни радиочестотни
ленти или предмет на трансгранични задължения.

Коментар

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

Наредба № 9 от 1991 г. на Министерството на здравеопазва
нето за пределно допустимите нива на електромагнитни по
Хигиенни изисквания
лета в населени територии и определяне на хигиенно-защит
ни зони около излъчващи обекти

БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21; БДС EN 60950-22; БДС
EN 60950-23

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
Други приложими стандарти

Решение за изпълнение на Европейската комисия 2015/750/ЕС
ECC/DEC/(13)03
Доклад 54 (CEPTREP54)

Описание

ДЪРЖАВЕН

15 Забележка

14

13 Позоваване

№
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С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

„12а. 5, ръководно ниво 5Б, Директор (ЦБПС),
магистър, ІІ младши, 5 години.“
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.

6276

Министър:
Р. Бъчварова

ЗАПОВЕД № 8121з-1044
от 1 септември 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор
на длъжностите в МВР, изменена със заповеди № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от
20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г. и
№ 8121з-943 от 6.08.2015 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Изменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъж
ностите в МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена
със заповеди: № 8121з-255 от 6.03.2015 г. (ДВ,
бр. 24 от 2015 г.), № 8121з-295 от 20.03.2015 г. (ДВ,
бр. 26 от 2015 г.), № 8121з-345 от 31.03.2015 г. (ДВ,
бр. 28 от 2015 г.) и № 8121з-943 от 6.08.2015 г. (ДВ,
бр. 66 от 2015 г.), както следва:
1. В приложение № 1 „Класификатор на длъж
ностите в МВР А. Държавни служители с висше
образование“:
1.1 В раздел ІІ.1. „ГДНП и ГДБОП (терито
риални звена за обслужване на гр. София)“ ред
№ 1 се заличава.
1.2. В раздел ІІ.2. „ГДНП и ГДБОП (терито
риални звена в страната)“ ред № 1 се заличава.
1.3. В раздел V. „Дирекция „Вътрешна сигур
ност“ редове № 12, 13, 14, 15, 16 и 17 се заличават.
1.4. В раздел Х. „Дирекции, административни
дирекции, научноизследователски и научно-при
ложни институти, „Звено за вътрешен одит“, „Звено
за материални проверки“ и звена, създадени по
реда на чл. 33, т. 7 ЗМВР“:
– в наименованието на раздела думите „Звено
за материални проверки“ се заменят със „Звено
за финансов контрол и материални проверки“;
– на ред № 1 в колона „Длъжностно наимено
вание“ думите „І степен“ се заличават;
– ред № 2 се заличава;
– на ред № 4 в колона „Длъжностно наимено
вание“ думите „І степен“ се заличават;
– редове № 5 и № 6 се заличават.
1.5. В раздел ХІ. „Академия на МВР (АМВР)“
се добавя ред № 5а:
„5а. Директор (ЦБПС), комисар, ръководна,
магистър, 8 г.“
1.6. В раздел ХІІІ. „Дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ на ред № 1 в колона
„Длъжностно наименование“ думите „І степен“
се заличават.
2. В приложение № 4 „К ласификатор на
длъжностите в МВР Г. Държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР“:
– ред № 9 се заличава;
– добавя се ред № 12а:

ЗАПОВЕД № РД-02-15-131
от 11 септември 2015 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 1:
„Модернизация на железопътната отсечка Сеп
тември – Пазарджик в границите от началото
на стрелка № 2 (км 102+014) по път № 1 и край
стрелка № 6 (км 102+070) по път № 2 на западната
гърловина гара Септември до край стрелка № 5
(км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км
119+692) по път № 2 източна гърловина гара Па
зарджик, включително гарите Септември и Пазар
джик“ за изграждане на пътен надлез при спирка
„Ковачево“ на км 107+423.59 с оглед осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия София – Пловдив,
на основание § 52, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за устройство на терито
рията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.),
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 и 3 във
връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4 (в
редакцията му преди изменение и допълнение
на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.) във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал. 1 и чл. 75, ал. 1 ЗУТ,
предвид обстоятелството, че обектът е част от
обект: „Железопътна линия „София – Пловдив“,
обявен за обект с национално значение с Решение
№ 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет, за
явление на Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ с изх.
№ ЖИ-23737 от 23.06.2015 г. (вх. № АУ13-6 от
23.06.2015 г.), допълнено с писмо вх. № АУ13-6(4)
от 3.09.2015 г.; Заповед № РД-02-14-124 от 2.09.2014 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
за изработване на проект за изменение на плана за
регулация и застрояване на с. Ковачево, община
Септември, във връзка с изграждането на пътен
надлез „Ковачево“ на км 107+423.59 по трасето
на железопътен участък Септември – Пловдив;
извършено съобщаване на изработения проект по
реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч. със съобще
ние в „Държавен вестник“, бр. 27 от 14.04.2015 г.,
констативен акт от 15.05.2015 г. на комисия при
Общинска администрация Септември за непостъ
пили възражения, положително становище от кмета
на община Септември, Решение III от протокол
№ 4 от 2.06.2015 г. на Общинския експертен съвет,
Решение № 987 от протокол № 57 от 28.01.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Септември, за съгласие за
частично изменение на УПИ IX – общ., в кв. 58 и
улици по плана на с. Ковачево, писмо № 52-00-314 от 19.06.2015 г. на кмета на община Септември
за липса на картотекирана растителност; писмо
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№ ЕО-17 от 18.06.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) за липсата на
необходимост от процедура по екологична оценка
и на процедура по съвместимост по реда на чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие; писмо
№ КД-01-1695 от 3.06.2015 г. на РИОСВ – Пазар
джик, с данни от проверка за наличие в близост
на обекта на съществуващи предприятия в обхвата
на глава седма, раздел І от Закона за опазване на
околната среда, класифицирани като „предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал“;
становище № 33-НН-151 от 2.02.2015 г. на Минис
терството на културата и съгласувана графична
част, становище № 8508 от 8.12.2014 г. на Районна
служба „ПБЗН“ – Пазарджик, здравно заключение
№ СП-II-28 от 8.05.2015 г. на Регионалната здравна
инспекция – Пазарджик, при Министерството на
здравеопазването; съгласуване със: „Енергиен сис
темен оператор“ – ЕАД, с писмо № ЦУ-ПМО-9206
от 16.03.2015 г., „ЕВН България Електроснабдява
не“ – АД – КЕЦ Белово, с протокол № 13844682
от 17.12.2014 г., „Водоснабдяване и канализация – в
ликвидация“ – ЕООД, Пловдив, с писмо № 11 661
от 20.04.2015 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писмо
№ БТГ 24-00-4788 от 30.12.2014 г., „Ситигаз Бъл
гария“ – ЕАД, регион Пловдив, със становище
№ 02-441 от 1.12.2014 г., „Виваком – БТК“ – АД,
с писмо № 95-Т-428 от 10.12.2014 г.; протокол
№ УТНЕ-01-02-12 от 21.07.2015 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ и
Заповед № РД-02-15-43 от 11.03.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ
одобрявам проект за изменение на подробен ус
тройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) на с. Ковачево, община Септември,
област Пазарджик, одобрен със Заповед № 23
от 29.09.1998 г. и изменен със Заповед № 62 от
29.11.2011 г. в обхват улични отсечки от о.т. 157 до
о.т. 150 и от о.т. 150 до о.т. 149, улични кръстовища
при о.т. 152, о.т. 150 и о.т. 149 и УПИ IX – общ.,
кв. 58, и схема на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура в обхвата на проект:
„Модернизация на железопътен участък Сеп
тември – Пловдив – част от Трансевропейската
железопътна мрежа. Позиция 1: „Модернизация
на железопътната отсечка Септември – Пазар
джик в границите от началото на стрелка № 2
(км 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (км
102+070) по път № 2 на западната гърловина гара
Септември до край стрелка№ 5 (км 119+624) по
път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по път
№ 2 източна гърловина гара Пазарджик, включи
телно гарите Септември и Пазарджик“, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Па
зарджик, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.

6320

За министър:
Н. Нанков
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-132
от 11 септември 2015 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 1:
„Модернизация на железопътната отсечка Сеп
тември – Пазарджик в границите от началото
на стрелка № 2 (км 102+014) по път № 1 и край
стрелка № 6 (км 102+070) по път № 2 на запад
ната гърловина гара Септември до край стрелка
№ 5 (км 119+624) по път № 1 и край стрелка
№ 1 (км 119+692) по път № 2 източна гърловина
гара Пазарджик, включително гарите Септември
и Пазарджик“ за изграждане на пътен надлез
при спирка „Ковачево“ на км 107+423.59 с оглед
осигуряване на транспортен достъп до терито
риите от двете страни на железопътната линия
София – Пловдив, на основание § 52, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 28.11.2014 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“ и ал. 4 (в редакцията му преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.),
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и
чл. 75, ал. 1 ЗУТ, предвид обстоятелството, че
обектът е част от обект: „Железопътна линия
„София – Пловдив“, обявен за обект с нацио
нално значение с Решение № 509 от 8.07.2011 г.
на Министерския съвет, заявление на Държавно
предприятие „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“ с изх. № ЖИ-23733 от
23.06.2015 г. (вх. № АУ13-7 от 23.06.2015 г.), до
пълнено с писмо вх. № АУ13-6(4) от 3.09.2015 г.;
Заповед № РД-02-14-125 от 2.09.2014 г. на зам.министъра на регионалното развитие за изра
ботване на проект за парцеларен план за тери
ториите, необходими за изграждане на пътен
надлез „Ковачево“ на км 107+423.59 по трасето
на железопътен участък Септември – Плов
див; извършено съобщаване на изработения
проект по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч.
със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 27
от 14.04.2015 г., Решение IV от протокол № 4
от 2.06.2015 г. на Общинския експертен съвет
при Община Септември и констативен акт от
15.05.2015 г. на комисията при Общинска админи
страция Септември за непостъпили възражения,
положително становище от кмета на община
Септември, Решение № 986 от протокол № 57 от
28.01.2015 г. на Общинския съвет – гр. Септем
ври, за право на преминаване през земеделски
земи и изграждане на пътен надлез при спирка
„Ковачево“, минаващ през общински имоти в
землищата на с. Ковачево и с. Лозен, Решение
№ 1051 от протокол № 60 от 27.04.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Септември, за право на
преминаване и право на прокарване през зе
меделски земи на реконструкция и кабелиране
на съществуващ ВЛ 20 kV „Победа“ от стълб
№ 47 до стълб № 49, както и ограничен режим
на ползване, предварително съгласие за право
на преминаване и право на прокарване на ре
конструкция на съществуващи водопроводи за
изграждане на пътен надлез при спирка „Кова
чево“; писмо № ЕО-17 от 18.06.2014 г. на Минис
терството на околната среда и водите (МОСВ)
за липса на необходимост от провеждане на
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процедура по екологична оценка и на процедура
по съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие; писмо № КД-01-1695
от 3.06.2015 г. на РИОСВ – Пазарджик, с данни
от проверка за наличие в близост на обекта на
съществуващи предприятия в обхвата на глава
седма, раздел І от Закона за опазване на окол
ната среда, класифицирани като „предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал“;
Решение № КЗЗ-17 от 20.08.2015 г. на Комисията
за земеделските земи при Министерството на
земеделието и храните (МЗХ), становище № 33НН-377 от 22.05.2015 г. на Министерството на
културата и съгласувана графична част, здравно
заключение № СП-II-29 от 8.05.2015 г. на Реги
оналната здравна инспекция – Пазарджик, при
Министерството на здравеопазването; съгласува
не със: „Енергиен системен оператор“ – ЕАД, с
писмо № ЦУ-ПМО-9206 от 7.01.2015 г., „ЕВН Бъл
гария Електроснабдяване“ – АД – КЕЦ Белов о,
с протоколи: № 14509784-1 от 20.03.2015 г. и
№ 14509679-1 от 20.03.2015 г., „Водоснабдява
не и канализация – в ликвидация“ – ЕООД,
Пловдив, с писмо № 11 661 от 20.04.2015 г.,
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писмо № БТГ 24-004788 от 30.12.2014 г., „Ситигаз“България“ – ЕАД,
регион Пловдив, със становище № 02-441 от
1.12.2014 г., „Напоителни системи“ – ЕАД – клон
Тополница, с писмо № 2745 от 11.12.2014 г.,
„Виваком – БТК“ – А Д, с писмо № 95-Т-429
от 10.12.2014 г.; протокол № УТНЕ-01-02-12 от
21.07.2015 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) при МРРБ и Заповед № РД-02-15-43
от 11.03.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за териториите, необходими за изграждане на
„Пътен надлез при спирка „Ковачево“ на км
107+423.59 по трасето на железопътен участък
Септември – Пловдив, реконструкция и кабели
ране на съществуваща електропроводна линия
ВЛ 20 kV „Победа“ от стълб № 47 до стълб № 49,
за реконструкция на съществуващи водопроводи
при надлез „Ковачево“: водопровод ∅ 200 АЦ от
НР „Лозен – Ковачево“, водопровод ∅ 200 АЦ
от ПС „Лозен – Ковачево“ и водопровод АЦ ф
200 за с. Ковачево, разположени в землищата
на с. Ковачево и с. Лозен, община Септември,
област Пазарджик, в обхвата на проект: „Мо
дернизация на железопътен участък Септем
ври – Пловдив – част от Трансевропейската
железопътна мрежа. Позиция 1: „Модернизация
на железопътната отсечка Септември – Пазар
джик в границите от началото на стрелка № 2
(км 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (км
102+070) по път № 2 на западната гърловина гара
Септември до край стрелка № 5 (км 119+624)
по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692)
по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик,
включително гарите Септември и Пазарджик“,
съгласно приетите и одобрени текстови и гра
фични части, представляващи неразделна част
от заповедта.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Па
зарджик, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.

6321

За министър:
Н. Нанков

ЗАПОВЕД № РД-02-15-133
от 11 септември 2015 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Модернизация на железопътната отсечка Пазар
джик – Стамболийски“ от проект: „Модернизация
на железопътен у част ък Септември – Плов
див – част от Трансевропейската железопътна
мрежа“ и необходимостта от изграждане на пътен
надлез „Три водици“ в землищата с. Три водици
и с. Ново село, община Стамболийски, област
Пловдив, с оглед осигуряване транспортен достъп
до териториите от двете страни на железопътната
линия София – Пловдив, на основание § 52, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 28.11.2014 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“ и ал. 4 (в редакцията му преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.)
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и
чл. 75, ал. 1 ЗУТ, предвид обстоятелството, че
обектът е част от обект: „Железопътна линия
„София – Пловдив“, обявен за обект с национално
значение с Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Ми
нистерския съвет, заявление на Държавно пред
приятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ с изх. № ЖИ-23789 от 23.06.2015 г.
(вх. № АУ13-8 от 23.06.2015 г.), допълнено с писмо
вх. № АУ13-8 от 3.09.2015 г.; Заповед № РД-0214-129 от 8.09.2014 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие за изработване на проект
за парцеларен план за териториите, необходими
за изграждане на пътен надлез на км 132+592.42
по трасето на железопътен участък Септември –
Пловдив; извършено съобщаване на изработения
проект по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч.
със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 100 от
5.12.2014 г., Решение № 36, взето с протокол № 4
от 28.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Стамбо
лийски, за предварително съгласие за преминаване
на трасе, писмо № 0025 от 7.01.2015 г. на главния
архитект и на кмета на община Стамболийски,
че няма постъпили възражения срещу обявения
ПУП, становище № ЕО-18 от 18.06.2014 г. на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) за преценка за необходимостта от про
цедура по екологична оценка и на процедура
по съвместимост по реда на чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие; писмо № 1446
от 13.07.2015 г. на РИОСВ – Пловдив, с данни
за проверка за наличие в близост на обекта на
съществуващи предприятия в обхвата на глава
седма, раздел I от Закона за опазване на окол
ната среда, класифицирани като „предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал“;
Решение № КЗЗ-17 от 20.08.2015 г. на Комисията
за земеделските земи при Министерството на
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земеделието и храните (МЗХ), съгласие със ста
новище № ЗЗ-НН-1368 от 11.12.2014 г. на Минис
терството на културата и съгласувана графична
част, здравно заключение № 1516 от 5.03.2015 г.
на Регионалната здравна инспекция – Хасково,
при Министерството на здравеопазването, съгла
суване със: „Енергиен системен оператор“ – ЕАД,
с писмо № ЦУ-ПМО-9206 от 7.01.2015 г., „ЕВН
Бъ л гари я Е лек т р о снабд я ва не“ – А Д – К ЕЦ
Х-24 с протоколи: № 10 от 2.12.2014 г., № 11 от
19.12.2014 г. и № 4 от 12.02.2015 г., „Водоснабдя
ване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, с писмо
№ 2494 от 9.12.2014 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
с писмо № БТГ 24-00-4769 от 29.12.2014 г., „Си
тигаз България“ – ЕАД, регион Пловдив, със
становище № 02-440 от 1.12.2014 г., „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Марица, с писмо № 1068
от 2.12.2015 г., „Виваком – БТК“ – АД, с писмо
№ 95-Д-430 от 10.12.2014 г.; решение от протокол
№ УТНЕ-01-02-12 от 21.08.2015 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ и
Заповед № РД-02-15-43 от 11.03.2015 г. на министъ
ра на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за тери
ториите, необходими за изграждане на Пътен
надлез „Три водици“ на км 132+592.42 по трасето
на железопътен участък Септември – Пловдив в
землищата на с. Три водици и с. Ново село, община
Стамболийски, област Пловдив, и реконструкция
на съществуваща електропроводна линия 20 kV
при пресичането є с трасето на пътния надлез в
землището на с. Три водици в обхвата на проект:
„Модернизация на железопътен участък Сеп
тември – Пловдив – част от Трансевропейската
железопътна мрежа. Позиция 2: „Модернизация
на железопътната отсечка Пазарджик – Стам
болийски в границите от край стрелка № 5 (км
119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км
119+692) по път № 2 на източната гърловина гара
Пазарджик до край стрелка № 3 (км 138+755) по
път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по
път № 2 на западна гърловина гара Стамболийски,
включително гарите Огняново и Стамболийски“,
съгласно приетите и одобрени текстови и гра
фични части, представляващи неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на об
жалване пред Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

6322

За министър:
Н. Нанков

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 725-НИФ
от 2 септемвери 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и 8 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и § 74 от преходните
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и заключителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ
във връзка с чл. 177, ал. 1, 5 и 6 ЗДКИСДПКИ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Надежда“ – АД, със седа
лище и адрес на управление София, ул. Енос 2,
ет. 5, за извършване на дейност като национално
инвестиционно дружество от затворен тип.
Вписва национално инвестиционно дружество
от затворен тип „Надежда“ – АД, в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 6 ЗКФН, воден от Комисията за
финансов надзор.
Потвърждава проспект за допускане до тър
говия с акции на национално инвестиционно
дружество от затворен тип „Надежда“ – АД.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълне
нието на индивидуалния административен акт.

6257

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 726-ЛУАИФ
от 2 септември 2015 г.
Като взе предвид, че представеното заявление
и приложените към него документи отговарят
на изискванията на ЗДКИСДПКИ, на основа
ние чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) и чл. 214 и сл. ЗДКИСДПКИ във връзка
с чл. 195, ал. 2, т. 1 ЗДКИСДПКИ Комисията за
финансов надзор реши:
Вписва УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Енос 2, ет. 5, като лице, управляващо алтер
нативни инвестиционни фондове, чиито активи
не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1
ЗДКИСДПКИ прагове, в регистъра по чл. 30,
ал. 1, т. 7 ЗКФН, воден от Комисията за финан
сов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълне
нието на индивидуалния административен акт.

6258

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 727-ИП
от 2 септември 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 13, ал. 1 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Матадор Прайм“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Свети Наум 30, за извършване на дейност
като инвестиционен посредник в рамките на
Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство, както следва:
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инвестиционните услуги и дейности по чл. 5,
ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ЗПФИ, както следва:
– приемане и предаване на нареждания във
връзка с един или повече финансови инструменти,
включително посредничество за сключване на
сделки с финансови инструменти;
– изпълнение на нареждания за сметка на
клиенти;
– управление на портфейл;
– предоставяне на инвестиционни консултации
на клиент;
– предлагане за първоначална продажба на
финансови инструменти без безусловно и неотме
нимо задължение за придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка;
допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5
ЗПФИ, както следва:
– съхраняване и администриране на финансови
инструменти за сметка на клиенти, включително
попечителска дейност (държане на финансови
инструменти и на пари на клиенти в депозитар
на институция) и свързаните с нея услуги, като
управление на постъпилите парични средства/
предоставените обезпечения;
– предоставяне на заеми за извършване на
сделки с един или повече финансови инстру
менти, при условие че лицето, което предоставя
заема, участва в сделката при условия и по ред,
определени с наредба;
– консултации на дружества относно капи
таловата структура, промишлената стратегия и
свързани с това въпроси, както и консултации
и услуги, свързани със сливания и покупка на
предприятия;
– предоставяне на услуги, свързани с чуж
дестранни средства за плащане, доколкото те са
свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
– инвестиционни изследвания и финансови
анализи или други форми на общи препоръки,
свързани със сделки с финансови инструменти.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
6259
45. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-90 от 16.09.2015 г. за обект „Пристанище
АДМ Силистра“, в урегулиран поземлен имот
(УПИ) ХХХVІ-4, 5 и 17 (ПИ 00895.506.78 по КККР
на с. Айдемир) в кв. 17 по плана на промишлена
зона „Запад“, в землището на с. Айдемир, общи
на Силистра. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
6332
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52. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ обявява конкурси за докторанти – дър
жавна поръчка, по научната специалност „Теория
и методика на физическото възпитание, спорт
ната тренировка и кинезитерапията“ за учебната
2015/2016 г. в следните направления:
Ши
фър

Професионално
направление

7.6. Спорт

Редовна Задочна
форма
форма
8

2

Обществено здраве –
кинезитерапия

3

0

Педагогика на обуче
1.3. н ие т о по физи че ско
възпитание

2

0

7.4.

Всички са със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Центъра за развитие на
академичния състав на НСА „Васил Левски“,
каб. 403, ет. ІV, Студентски град. Необходимите
документи са публикувани на интернет страни
цата на НСА „Васил Левски“.
6267
69. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 7.1.
Медицина по физиология на животните и човека
към катедра „Физиология“ на Медицинския фа
култет – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
6298
30. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на УПИ ІІ-1206, ІІІ-1206, ІV-1206,
V-1206, кв. 139а, УПИ І-1566, ІІ-1566, ІІІ-553 и ІV553, кв. 145в; план за застрояване на УПИ ІІІ-553
и ІV-553, кв. 145в, гр. Банкя, който е изложен в
район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Банкя“.
6318
73. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регула
ция за създаване на ново кръгово кръстовище в
обхват ул. Петър Мутафчиев – бул. Цариградско
шосе между картали 9, 9А и 12 и свързаното с
нея ИПР на УПИ І – за озеленяване и КОО, кв.
9А, м. НПЗ „Изток – м. Къро“, който е изложен
в район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Младост“.
6333
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97. – Общ ина Благоевг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на водопровод от съществуващ водо
провод ЕТ ∅ 100 в местността Чуката, землище
на с. Изгрев, община Благоевград, за захранване
на „две вилни сгради и магазин за музикални ин
струменти“ в имот с № 000158, местността Чуката,
в землището на с. Изгрев, община Благоевград,
с трасе и сервитут, минаващо през имоти 000104
(път IV – общинска публична собственост), 000165
(нива, орна земя – частна собственост); 000176
(полски път – общинска публична собственост);
033408 (полски път) и „жилищна сграда“ в имот с
№ 000204, местността Чуката, в землището на с.
Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитут,
минаващо през имоти 000104 (път VI клас – об
щинска публична собственост), 000165 (нива,
орна земя – частна собственост), 000106 (полски
път – общинска публична собственост), 000154
(полски път – общинска публична собственост)
до имот 000206 в местността Чуката в землището
на с. Изгрев, община Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общин
ската администрация, Благоевград. Проектът се
намира в отдел „Архитектура и проектиране“ при
Община Благоевград.
6270
6. – Областният управител на област Кюс
тендил на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава на заинтересува
ните лица, че е издадена Заповед № РД-34-274
от 14.09.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № 4 от 29.12.2014 г. (ДВ, бр. 5 от 2015 г.),
издадено на Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“
за обект: „Развитие на високоскоростен широко
лентов достъп в България посредством изгражда
нето на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура“; обособена
позиция № 1: „Проектиране и изграждане на
оптични кабелни трасета в регион Югозападна
България, трасе Кюстендил – Бобов дол“, нами
ращ се на територията на общините: Кюстендил
(землища на гр. Кюстендил, с. Ябълково, с. Ко
няво, с. Горна Гращица, с. Таваличево) и Бобов
дол (землища на с. Горна Козница, с. Мала Фуча,
с. Бабино, гр. Бобов дол), относно промяна на
оптичното кабелно трасе, попадащо в обхвата на
път III-602: (о.п. Кюстендил – Радомир) – Коня
во – Горна Козница – Мала Фуча – Бобов дол
от км 18+573 до км 19+000, в землището на с.
Коркина, промяна на нива, вид обсадна тръба и
др. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената
заповед подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на област Кюстендил.
6271
4. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен про
ект за ПУП – парцеларен план за обект: „Пътни
връзки към път І-9 Слънчев бряг – Бургас“, към
обект: „Крайпътен търговски комплекс – ком
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плексна автоснабдителна станция за светли
горива, газ пропан-бутан и метан, обслужваща
сграда и заведение за обществено хранене, в ПИ
61056.38.11, м. Хендек тарла, землище с. Равда,
община Несебър“, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на пътя е с дължина 114 м, с площ
856 кв. м и е проектирано в границите на следните
имоти: имот 61056.38.11 – за складова база, частна
собственост на „Стелла Аруж“ – ЕООД, имот
61056.38.12 – за смесен НТП, частна собственост на
„Петка Турс“ – ООД, и имот 61056.35.102 – полски
път, общинска публична собственост на Община
Несебър. Проектът е изложен в сградата на об
щинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6310
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15. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2015 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по от
деления и дати, както следва:
НА 2.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 7379/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
616/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Астик Кеворк Асвазадурян чрез
адвокат Николай Гунев, Пловдив, ул. Янко Сакъ
зов 1, ет. 1, ап. 4, срещу Таквор Хайк Гарабедян
чрез адвокат Александър Алексиев, Пловдив, ул.
Стефан Веркович 3, ет. 3, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 228/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1974/2014 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Териториално поделение на Нацио
налния осигурителен институт – Варна, ул. Охрид
6, срещу Живко Стоянов Вълков чрез адвокат
Веселинка Алексиева, Варна, бул. Владислав
Варненчик 61, ет. 3, офис 31.
Четвърто гражданско отделение, 1980/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1290/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Кирил Николаев Вълев, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 153, вх. А, ет. 5, ап. 17, срещу Марин
Николов Кабакчиев чрез адвокат Иван Маринов,
Пловдив, ул. Р. Даскалов 72, ет. 2, офис 10.
НА 3.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 7310/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2014 по описа на Апелативен съд Бургас, по
дадена от „Водстрой“ – АД, чрез адвокат Евгений
Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 и 2, срещу
„Хюндай Хеви Индъстрис Ко България“ – АД,
чрез адвокат Матей Матев, София, ул. Алабин
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56, ет. 5; Агенция за приватизация и следпри
ватизационен контрол, София, ул. Врабча 23, и
трета страна Община Царево, ул. Хан Аспарух 36.
Първо гра ж данско отделение, 1716/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2219/2014 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Мария Киркорова Вартанова чрез
адвокат Антоанета Колева, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 2, офис 203; Дилян Миленов
Колев чрез адвокат Антоанета Колева, Варна,
бул. Владислав Варненчик 55, ет. 2, офис 203;
Антон Миленов Колев чрез адвокат Антоанета
Колева, Варна, бул. Владислав Варненчик 55,
ет. 2, офис 203; Антоанета Денева Колева чрез
адвокат Бердж Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен
11А, срещу Анка Киркорова Янкова чрез адвокат
Николай Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик
10; Атанас Здравков Атанасов, Варна, ул. Петър
Берон 24, ет. 2, ап. 4; Теодора Петкова Атанасова,
Варна, ул. Д-р Петър Берон 24, ет. 2, ап. 4; Христо
Колев Христов чрез адвокат Георги Лефтеров,
Варна, ул. Шар 22, партер; Красимира Стоянова
Христова чрез адвокат Георги Лефтеров, Варна,
ул. Шар 22, партер.
Първо гражданско отделение, 2469/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
881/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, по
дадена от Николай Желязков Колев чрез адвокат
Велин Александров, Харманли, бул. България 2,
срещу държавата чрез министъра на финансите,
София, ул. Георги С. Раковски 102.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 988/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
964/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мартин Димитров Стоев чрез адво
кат Петър Петров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 3,
ет. 3, офис 22; Цветелина Василева Стоева чрез
адвокат Петър Петров, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 3, ет. 3, офис 22; Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество, Пловдив, бул.
Санкт Петербург 59 (стар 55), и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1911/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2448/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република Бълга
рия, София, бул. Витоша 2, срещу Игор Миланов
Марковски чрез адвокат Иглика Василева, София,
ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2269/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 471/2014 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Георги Иванов Горанов, гр. Бяла
Слатина, област Враца, ул. Янко Сакъзов 17; Альо
ша Алексиев Башев, Златоград, област Смолян,
ул. Бельо Златев 6, срещу ТК „Текс“ – АД, чрез
адвокат Милена Николаева Миковска, Враца, ул.
Николай Войводов 1, ет. 3, офис 7.
Четвърто гражданско отделение, 2831/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „А втомагистрали Хемус“ – А Д,
клон Дупница, чрез адвокат Севдалина Янкова
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Иванова, София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5,
срещу Иван Павлов Китов чрез адвокат Юлия
Сапунджиева, гр. Дупница, област Кюстендил,
ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18.
Четвърто гражданско отделение, 2987/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13785/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Гудмилс България“ – ЕАД, София,
ул. Павлина Унуфриева 4, срещу Иван Йорданов
Стайков, София, ж.к. Надежда І, бл. 151, вх. Д,
ет. 5, ап. 128.
НА 4.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1453/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от „Русалка тур“ – ООД, чрез адвокат
Златимир Орсов, София, ул. Перник, 97, ап. 1;
„Паррус“ – ЕООД, чрез адвокат Златимир Орсов,
София, ул. Перник 97, ап. 1, срещу държавата
чрез министъра на земеделието и храните, София,
бул. Христо Ботев 55.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2486/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1715/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Геоланд АГ“ – АД, чрез адвокат
Михаела Аршинкова, Благоевград, Адвокатска
кантора – Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
ет. 3, офис 3, срещу Община Разлог чрез адвокат
Галя Гълъбова, София, ул. Княз Борис Първи
96, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 3037/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2686/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Милена Иванова Стоилова чрез
адвокат Венелин Гачев, София, ул. Хан Крум
19, срещу Красимира Златкова Хаджиева чрез
адвокат Иван Димов, Пловдив, ул. Опълченска
15А, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2612/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3085/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „България Роуд Сървиз“ – ООД,
чрез адвокат Иван Недев, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 2, офис 11, срещу Гергана
Александрова Атанасова чрез адвокат Петко
Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4,
ап. 6; Мария Велинова Атанасова чрез адвокат
Петко Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 4, ап. 6; Соня Велинова Гаджанска чрез
адвокат Петко Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти
януари 36, ет. 4, ап. 6.
НА 5.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2710/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
984/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Филип Радков Узунов чрез адвокат
Михаил Захариев Мерджанов, Пазарджик, ул. П.
Машев 11, ет. 2; Тодорка Костадинова Узунова чрез
адвокат Михаил Захариев Мерджанов, Пазарджик,
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ул. П. Машев 11, ет. 2; Цвятко Филипов Узунов
чрез адвокат Георги Андреев Манев, Панагюрище,
ул. Георги Бенковски 6, срещу Пенка Филипова
Богоева, Панагюрище, ул. Орчо войвода 9; Лушка
Радкова Илиева чрез адвокат Михаил Захариев
Мерджанов, Пазарджик, ул. П. Машев 11, ет. 2;
Екатерина Радкова Узунова чрез адвокат Михаил
Захариев Мерджанов, Пазарджик, ул. П. Машев
11, ет. 2; Стоянка Филипова Янкова, Смолян, ул.
Зорница 1, вх. А, ет. 5, ап. 13.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 391/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 14532/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Даниела Сотирова Йорданова
чрез адвокат Гергана Иванова Попова-Смоличка,
София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу
ЧСИ Уляна Колева Димоларова чрез адвокат
Анатолий Ангелов, София, ул. Алабин 46, ет. 2;
Застрахователно акционерно дружество „Армеец“,
София, ул. Стефан Караджа 2, и трета страна
Застрахователно акционерно дружество „Алианц
България“, София, ул. Проф. Милко Бичев 2.
Четвърто гражданско отделение, 1633/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 17008/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Миломир Пенчев Богданов чрез
адвокат Величка Иванова Папазова, София, ул.
Гургулят 27, ет. 2, ап. 2, срещу Николай Петров
Атанасов, София, ж.к. Зона Б-18, бл. 12, ет. 4,
ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1831/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 7269/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Интер системс“ – ЕООД, чрез
адвокат Светломир Тодоров Иванов, София, ж.к.
Левски Г, бл. 5, вх. Ж, ет. 4, ап. 181, срещу Ге
орги Велинов Майноловски чрез адвокат Петър
Тренев, София, ул. Г. С. Раковски 110, ет. 5, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1899/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 11169/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Банка Пиреос България“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе 115, сграда Е,
срещу Мария Тодорова Николова чрез адвокат
Владимир Владимиров Бакалов, София, ул. Княз
Борис Първи 162, п.к. 1000; Наталия Николаева
Николова чрез адвокат Владимир Владимиров
Бакалов, София, ул. Княз Борис Първи 162,
п.к. 1000.
Четвърто гражданско отделение, 2407/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2833/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Владимир Георгиев
Стойчев чрез адвокат Ива Борисова, София, ул.
Любен Каравелов 5А.
Четвърто гражданско отделение, 2512/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1829/2014 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Георги Недков Петров, София, пл. Света
Неделя 7, срещу Галя Иванова Балева чрез адво
кат Мима Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1.
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Четвърто гражданско отделение, 2906/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 780/2014 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Професионална техническа гимназия
„Н. Й. Вапцаров“ – Враца, чрез адвокат Янко
Янков, София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11,
срещу Мирослав Цветанов Митов чрез адвокат
Петър Петров, Враца, ул. Лукашов 10, офис 309.
Четвърто гражданско отделение, 3143/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4109/2014 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Елза Юлиянова Талипова чрез адвокат
Румен Илиев Ангелов, София, ул. Владайска 23,
ет. 4, офис 9; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
НА 9.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 132/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 238/2014 по описа на Окръжен съд Кърджа
ли, подадена от „Мобилтел“ – ЕАД, София, ул.
Кукуш 1, срещу Красимир Иванов Бакърджиев,
Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение, 820/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
850/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Пенка Йорданова Иванова чрез адвокат Ма
рин Маринов, Русе, ул. Сърнена гора 29, срещу
„СМП Топлоремонтстрой – М“ – ЕООД, Русе,
ул. Княжеска 27.
НА 9.11.2015 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 7408/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1198/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55, срещу
Община Брегово, област Видин; Лиляна Ангелова
Петрова, с. Дружба, област Видин, ул. Девет
надесета 2; „5 Солар Ко“ – ЕАД, чрез адвокат
Георгиев, София, ул. Хан Крум 32.
Четвърто гражданско отделение, 2329/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1918/2014 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Прокуратура на Република Бълга
рия, София, бул. Витоша 2, срещу Георги Янев
Атанасов чрез адвокат Иван Василев, гр. Котел,
ул. Възраждане 4.
НА 10.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1491/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
977/2014 по описа на Окръжен съд Русе, пода
дена от Джорджа Мария Ло Дука чрез адвокат
Елвира Минчева, Русе, ул. Църковна незави
симост 3, срещу „Имо Пропърти Инвестмънтс
София“ – ЕАД, чрез процесуален представител
Емилия Зографова, София, бул. Околовръстен
път 260, сграда С, ет. 3, офис 7.
Първо гражданско отделение, 1958/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
513/2014 по описа на Софийски окръжен съд, по
дадена от Георги Иванов Георгиев чрез адвокат
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Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5Г, ет. 1,
офис 1, срещу Лилия Иванова Георгиева чрез
адвокат Антония Максимова, София, ул. Хаджи
Димитър 19, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 2285/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
769/20014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Никола Димитров Събев чрез ад
вокат Анастасия Гебова, Благоевград, ул. Пере
Тошев 6, срещу Владимир Михайлов Колчагов
чрез Верка Димитрова Колчагова, Емил Ядков,
Разлог, ул. Бяла река 14; Костадин Михайлов
Колчагов чрез адвокат Емил Ядков, Разлог, ул.
Бяла река 14.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2934/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 16768/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Христо Петров Владимиров чрез
адвокат Любомир Проданов Недев, София, ж.к.
Люлин, бл. 778, ет. 2, ап. 7, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
НА 11.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2293/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Община Троян чрез адвокат
Златина Георгиева, София, ул. Ангел Кънчев 14,
срещу „Търговия – Троян“ – АД, чрез адвокат
Лилия Тодорова, Плевен, ул. Ресен 4.
Трето гражданско отделение, 4438/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2014 по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, подадена от ЧСИ Ирина Митова-Ки
резиева чрез адвокат Грета Астарджиева, София,
ул. Ангел Кънчев 20А, ет. 1, над партер, ап. 3,
срещу Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерството на
правосъдието, София, ул. Славянска 1.
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подадена от Техническия университет – София,
Филиал – Пловдив, чрез адвокат Мария Нико
лова Тонкова, Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов
25, срещу Албен Ливенов Арнаудов чрез адвокат
Таня Костадинова Динкова, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34, ет. 2, офис 6.
Четвърто гражданско отделение, 2666/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3046/2014 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Салс“ – АД, чрез адвокат Елена
Георгиева Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72,
вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу Данаил Златков Стоянов
чрез адвокат Ангел Иванов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 1, стая 8, ПК 208.
Четвърто гражданско отделение, 2773/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1779/2014 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Волен Николов Сидеров чрез адвокат
Стефан Павлов, София, ул. Добри Войников 45,
срещу „СКАТ“ – ООД, чрез процесуален пред
ставител Делян Иванов, Бургас, ул. Св. Патриарх
Евтимий 15, ет. 1; Димитър Кирилов Байракта
ров чрез адвокат Делян Иванов, Бургас, ул. Св.
Патриарх Евтимий 15, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3140/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 17237/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД,
София, ул. Ястребец 23Б, срещу Бойко Димитров
Мишев чрез адвокат Персиан Атанасов Янев,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 10, вх. Б, ап. 160, и
трета страна „ПМУ София“ – ООД, София, бул.
Илиянци 72.

НА 12.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1755/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2220/2014 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Диана Георгиева Ефтимова чрез адвокат
Сийка Христова, Варна, бул. Вл. Варненчик 16А,
ет. 3, срещу Стефан Георгиев Стоянов чрез адвокат
Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10, ет. 1; Петър Георгиев Петров, гр.
Каблешково, ул. Я. Андонов 24; Тодорка Стефа
нова Петрова, гр. Каблешково, ул. Я. Андонов 24;
Тодор Димитров Ефтимов, гр. Бяла, ул. Камчия 8;
Кирил Христов Кирилов, Плевен, ж.к. Сторгозия
131, вх. А, ет. 6, ап. 16; Надя Христова Кирилова,
Плевен, ж.к. Сторгозия 131, вх. А, ет. 6, ап. 16;
Христо Кирилов Христов, Плевен, ж.к. Сторгозия
131, вх. А, ет. 6, ап. 16; държавата чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.

НА 12.11.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 952/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
839/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Деян Пламенов Панайотов чрез
адвокат Величка Василева, Пловдив, бул. Шести
септември 159, ет. 1, ап. 2, срещу Бойчо Жечев
Коев чрез адвокат Даниела Цветкова Елдърова,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 26, ет. 3, ап. 15;
Станка Димитрова Коева чрез адвокат Даниела
Цветкова Елдърова, Пловдив, ул. Петко Кара
велов 26, ет. 3, ап. 15.
Трето гражданско отделение, 2320/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, по
дадена от Маркус Винценс чрез адвокат Боряна
Богданова Мусева, Варна, бул. Мария-Луиза 24,
ет. 1, ап. 1, срещу Мария Стефанова Винценс
чрез адвокат Нели Маринова, Смолян, ул. Арх.
Петър Петров, бл. 46, вх. Б.
Трето гражданско отделение, 2564/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
333/2014 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Гинка Стефанова Тихчева чрез ад
вокат Петя Тихчева, Варна, ул. Петко Каравелов
3, ет. 1, офис 1, срещу Областната дирекция на
МВР – Силистра, бул. Македония 144.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2299/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2685/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,

НА 16.11.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1643/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2488/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Борисов Леков чрез адвокат
Иглика Василева, София, ул. Марко Балабанов
4а, ет. 4; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2569/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 86/2015 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Мария Николова Генева чрез адвокат
Диана Инджова, Димитровград, бул. Раковски
13, ет. 2, кантора 29, срещу Министерството
на вътрешните работи, Областна дирекция на
МВР – Хасково, бул. България 111.
НА 17.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2611/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
544/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдява
не“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу
„Теоагро“ – ЕООД, чрез адвокат Манол Добрев,
Варна, ул. Никола Вапцаров 5, ет. 5, офис 501.
Второ търговско отделение, 2639/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
161/2014 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Камен Анестиев Василев чрез адвокат
Ренета Христова, Варна, бул. Вл. Варненчик 79,
срещу „ОТП Факторинг България“ – ЕАД, чрез
юрисконсулт Марияна Великова Великова, Варна,
бул. Македония 70.
Второ търговско отделение, 3018/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
588/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдява
не“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
срещу „Солар БГ“ – ЕООД, чрез адвокат Мария
Димитрова Лазарова-Евтимова, София, бул. Ца
риградско шосе 14, ет. 2.
Второ търговско отделение, 247/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4417/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Сигма ремонт“ – ЕООД, чрез ад
вокат Веселка Маркова, София, бул. Македония
10, вх. 2, ап. 12, срещу „Софийски имоти“ – ЕАД,
чрез адвокат Стоян Красимиров Кожухаров, Со
фия, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски
104, ет. 4, ап. 24.
НА 17.11.2015 Г. ОТ 9,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1871/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, по
дадена от Вилин Илиянов Делиев чрез адвокат
Живко Чепишев, Девин, ул. А. Костов 10, срещу
„Нов дом 1“ – ЕООД, чрез адвокат Деян Величков
Борисов, София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6.
Второ търговско отделение, 2124/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4436/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Любомир Иванов Атанасов чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу Застрахователно
дружество „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Мариан
Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87.
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НА 18.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2535/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 17231/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Христо Йорданов Сапунов чрез
адвокат Владимир Владимиров Бакалов, София,
ул. Княз Борис Първи 162, срещу София Янкова
Радулова чрез адвокат Албена Димитрова Си
меонова-Ангелова, София, ул. Кричим 45, ет. 1;
Георги Янков Янев чрез особен представител
Сашка Йорданова Митева, София, бул. Витоша 1,
вх. А, ет. 1, ап. 156, Търговски дом; Крум Панков
Радулов, София, ул. Кричим 45, ет. 1.
НА 19.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4596/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
24/2013 по описа на Камарата на частните съ
дебни изпълнители, подадена от ЧСИ Величко
Антонов Апостолов чрез адвокат Атанас Богда
нов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7; министъра на
правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу
Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 676/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
26/2013 по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, подадена от Асен Антонов Тонев,
Шумен, ул. Съединение 82, срещу Министер
ството на правосъдието, София, ул. Славянска
1; Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1202/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
473/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Станков Заров чрез адвокат
Стоян Петьов Бабачев, Пазарджик, ул. Хан Омур
таг 2, ет. 2, срещу Йорданка Николова Шиндарова
чрез адвокат Стайко Иванов Велчев, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2611/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1133/2014 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Димитър Марков Кънчев, Русе,
пл. Света Троица 2, вх. 2, ет. 3, ап. 20, срещу
Йордан Цонев Николов, Русе, ул. Муткурова 40,
вх. 1, ет. 2, ап. 1 – бл. Мелник; Румяна Петкова
Николова, Русе, ул. Муткурова 40, вх. 1, ет. 2,
ап. 1 – бл. Мелник.
Четвърто гражданско отделение, 3067/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2014 по описа на Окръжен съд Габрово, пода
дена от Даниела Тодорова Стоянова чрез адвокат
Елена Колева, Габрово, пл. Възраждане 5, ет. 3,
офис 8, срещу Светозар Атанасов Стоянов чрез
адвокат Евгени Попов, Габрово, пл. Възраждане 5.
НА 23.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2079/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2293/2013 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от „Аником“ – ЕООД, с управител Ангел
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Петков Димитров чрез адвокат Зоя Благоева
Хаджидимова, Варна, ул. Георги Живков 2, срещу
Рой Брукс чрез адвокат Тодор Николов Рачински,
Варна, ул. Христо Самсаров 13, ет. 4, ателие 6;
Мина Вълкова Чамова чрез адвокат Тодор Ни
колов Рачински, Варна, ул. Христо Самсаров
13, ет. 4, ателие 6; Гергана Петрова Спаскова
чрез адвокат Веселин Димов Панов, Варна, бул.
Христо Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; Сюзън
Елизабет Брукс чрез адвокат Тодор Николов
Рачински, Варна, ул. Христо Самсаров 13, ет. 4,
ателие 6; Антония Петкова Панчева чрез адвокат
Петя Руменова Патлеева, Варна, бул. Съборни
17, ет. 1, ап. 3; „Петров Билд“ – ЕООД, чрез ад
вокат Веселин Димов Панов, Варна, бул. Христо
Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; Димитър Кънчев
Белчев чрез адвокат Тодор Николов Рачински,
Варна, ул. Христо Самсаров 13, ет. 4, ателие 6;
Снежанка Стоянова Николова чрез адвокат Тодор
Николов Рачински, Варна, ул. Христо Самсаров
13, ет. 4, ателие 6; Евелина Янчева Симова чрез
адвокат Дончо Стоянов Стоянов, Варна, ул. Ангел
Кънчев 19, ет. 1, ап. 1; Тодор Иванов Димитров
чрез адвокат Тодор Николов Рачински, Варна,
ул. Христо Самсаров 13, ет. 4, ателие 6; Даниел
Цветков Тодоров чрез адвокат Дончо Стоянов,
Варна, ул. Ангел Кънчев 19, ет. 1, ап. 1; Ирина
Генчева чрез адвокат Татяна Патаринска, Варна,
ул. Македония 72, офис 2; Силвана Димитрова
Върбанова чрез адвокат Петя Михайлова Кирова,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 2, офис 11.
Първо търговско отделение, 2339/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1800/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователно акционерно друже
ство „Алианц България“ – АД, с изпълнителен
директор Пламен Ялъмов чрез процесуален
представител Петър Герасков, София, ул. Проф.
Милко Бичев 2, срещу Мартин Антонов Коцев
чрез адвокат Адриана Славейкова Андреева,
София, бул. Витоша 63, ет. 1.
Първо търговско отделение, 2724/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
649/2014 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Божимир Василев Ангелов чрез адвокат
Николай Кунев, Варна, ул. Драгоман 43, срещу
Къймет К а ди рова Исма и лова ч рез а двокат
Людмила Русева, Варна, ул. Панайот Волов 18;
Анифе Яшар Салим, Варна, ул. Розова долина
48; Светослав Христов Иванов, Варна, ул. Розова
долина 48; Ибрям Кадир Ибрям чрез адвокат
Орлин Симеонов, Варна, бул. Мария-Луиза 48,
вх. В, ет. 3, ап. 30.
Първо търговско отделение, 2744/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1278/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, с изпълнителен
директор Стефан Софиянски чрез адвокат Христо
Ботев, София, бул. Цар Борис Трети 7, вх. А, ет. 1,
офис 3, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ с изпълнителни директори Румен Иванов
Янчев, Клаус Мюледер и Кристоф Рат, София,
пл. Позитано 5.
Първо търговско отделение, 2928/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2443/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Българска телекомуникационна
ком па н и я“ – А Д, с изп ъ л н и т елен д и рек т ор
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Атанас Илиев Добрев чрез адвокат Николай
Григоров Налбантов, София, ул. Кузман Шапка
рев 4, ет. 1, срещу „Интернет България“ – АД,
с изпълнителен директор Лъчезар Динев чрез
адвокат Михаил Мерджанов, София, бул. Па
триарх Евтимий 73, ет. 1.
Първо търговско отделение, 2958/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
135/2014 по описа на Апелативен съд Велико Тър
ново, подадена от Мила Любенова Казакова със
съгласието на своя баща и законен представител
Любен Красимиров Казаков чрез адвокат Даниела
Ненкова, Плевен, ул. Димитър Константинов 4,
ет. 1, офис 10; Любен Красимиров Казаков чрез
адвокат Даниела Ненкова, Плевен, ул. Димитър
Константинов 4, ет. 1, офис 10, срещу Застрахо
вателно акционерно дружество „Армеец“ – АД,
с изпълнителен директор Румен Георгиев чрез
процесуален представител Полина Величкова,
София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, и трета
страна Николай Руменов Найденов чрез адвокат
Здравко Митев, Плевен, ул. Димитър Констан
тинов 16, ет. 2, офис 9.
НА 24.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1797/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
297/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдява
не“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу
„Румдо – 73“ – ООД, чрез адвокат Светлин Русев,
Стара Загора, бул. Руски 56, сутерен.
Второ търговско отделение, 1855/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
547/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, по
дадена от ГПК „Острица“ чрез адвокат Кирил
Иванов, Смолян, хотел „Смолян“, ет. 1, офис 130,
срещу Боран Смилков Хаджиев, гр. Чепеларе, ул.
Васил Левски 10.
Второ търговско отделение, 1869/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Димитър Борисов Тодоров чрез адвокат Сава
Каров, Бургас, ул. Пиротска 26, партер, офис 2,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, Бургас,
бул. Стефан Стамболов 26.
Второ търговско отделение, 2284/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2033/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подаде
на от Виктор Иванов Жечев, адвокат Явор Насков
Якимов, Варна, бул. Вл. Варненчик 105, офис 1,
срещу „Интерамерикан България“ – ЗЕАД, чрез
адвокат Емил Йорданов Жечев, София, ул. Д-р
Христо Стамболски 3; „ЗД Евоинс“ – АД, София,
бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 2335/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3191/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, София,
ул. Околовръстен път 260, срещу „Инконтитен
тал – Благоевград“ – ЕООД, чрез адвокат Христо
Иванов Градинарски, София, ул. Христо Белчев
10, вх. А, ет. 2.
Второ търговско отделение, 2446/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
138/2014 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
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адвокат Николай Митков Банков, Варна, бул. Ма
рия-Луиза 21, ет. 2, срещу „Сириус – 49“ – ЕООД,
адвокат Михаил Томов Томов, Варна, ул. През
витер Козма 12.
НА 25.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 70 0/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
295/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЧЕЗ Електро България“ – А Д,
София, ул. Цариградско шосе 159, БенчМарк
Бизнес център; „Ихтиман транс“ – А Д, чрез
адвокат Радомир Доросиев, София, бул. Витоша
1-А, ет. 3, к. 313.
Второ търговско отделение, 541/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4597/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Антон, с. Антон, срещу
„Клюнчев“ – ООД, чрез адвокат Таня Ванкова,
Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5.
Второ търговско отделение, 3065/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4774/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община чрез адвокат Кре
мена Янева-Иванова, София, ул. Славянска 29А,
ет. 2, офис 10, срещу „Кривицки и сие“ – ООД,
чрез адвокат Снежана Славова, Пловдив, ул.
Парчевич 2, офис 301.
Второ търговско отделение, 3262/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2014 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от „Премиум“ – ЕООД, чрез адвокат Кра
симир Димов Тодоров, Варна, ул. Георги Живков
22, партер, срещу „Енерго-Про продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Митков Банков, Варна, ул.
Мария-Луиза 46, ет. 3.
Второ търговско отделение, 3408/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
739/2014 по описа на Апелативен съд София, пода
дена от Злати Добрев Желев чрез адвокат Панчо
Радев, София, ул. Бачо Киро 6, ет. 4, ап. 11, срещу
„Мартекс фрут“ – ЕООД (в несъстоятелност),
представлявано от синдик Людмила Милчева
Лозанова, София, ул. Капитан Тодор Ночев 32,
партер; „Българска банка за развитие“ – АД, чрез
адвокат Димитър Смиленов, София, ул. Кузман
Шапкарев 4, ет. 1; Тодор Георгиев Петков чрез
адвокат Живко Неделев, София, ул. Стрелбище,
бл. 5Б, вх. Б, ет. 4, ап. 59.
НА 25.11.2015 Г. ОТ 9,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2277/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3302/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николай Павлов Йовев чрез адвокат
Георгица Петкова, София, бул. Патриарх Евти
мий 82; „Маркан“ – ООД, с управител Николай
Йовев чрез адвокат Георгица Петкова, София,
бул. Патриарх Евтимий 82, срещу „Пери Бъл
гария“ – ЕООД, представлявано от управителя
Стенли Андрю Джуниър Войчечик чрез адвокат
Борислав Щерев, София, район „Триадица“, ул.
Бузлуджа 40 – 42, ет. 4, ап. 18.
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НА 25.11.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2513/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1710/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Диагностично-консултативен център
І Перник“ – ЕООД, чрез адвокат Анжела Асе
нова, Перник, ул. Търговска 42, партер, срещу
„Медицински център Изток“ – АД, чрез адвокат
Димитър Манов, Перник.
Второ търговско отделение, 2602/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2014 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД,
София, ул. Тодор Александров 26, срещу Петко
Драганов Добрев чрез адвокат Трифон Станев,
Силистра, ул. Отец Паисий 33.
Второ търговско отделение, 2621/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1249/2014 по описа на Апелативен съд София,
пода дена от „Динамо – А Д“ – А Д, г р. Гоце
Делчев, ул. Панаирски ливади; Илия Атанасов
Петков, гр. Гоце Делчев, ул. Енос 2, срещу
Никола Георгиев Узунов, гр. Гоце Делчев, ул.
Никола Петков 13.
Второ търговско отделение, 2750/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Виктори“ – ЕООД (в несъстоя
телност), представлявано от синдика Тошко
Иванов Ставрев, Търговище, ул. Ген. Столетов
6, срещу „Виктори“ – ЕООД (в несъстоятел
ност), Търговище, бул. Цар Освободител 7, вх. В,
ет. 2, ап. 16; „Агроком В. Търново“ – ЕООД (в
несъстоятелност), представлявано от синдика
Боривой Ангелов Миланов, София, ул. Краище
26, вх. В, ет. 4.
НА 26.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1635/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2376/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЖМБ – 1“ – АД, с изпълнителен
директор Желязко Иванов Ботев чрез адвокат
Стефан Павлов, София, ул. Христо Смирненски
32, срещу „Артрикс“ – ЕООД, чрез адвокат Ра
достина Константинова, София, ул. Алабин 48.
Първо търговско отделение, 1787/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Стилиян Стефанов Борсуков чрез
особен представител Петър Митев, Варна, ул. А.
Велешки 16, срещу „Порше Лизинг БГ“ – ЕООД,
чрез адвокат Светозар Шкутов, София, ул. Марко
Балабанов 4.
Първо търговско отделение, 2659/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2522/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Алианц лизинг България“ – АД,
чрез адвокат Елена Методиева, София, бул.
Цариградско шосе 115 К, сграда Б, офис 7,2,
срещу „Евро транс“ – ЕООД, в несъстоятелност,
представлявано от синдика Александър Георгиев
Костадинов, София, ул. Ангел Кънчев 26, ет. 2;
„ЕХ – Транс“ – ЕООД, с управител Галя Любенова
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Христова, Видин, ж.к. Бонония, бл. 9, вх. А, ет. 4,
ап. 10; „Евро транс“ – ЕООД, Монтана, ул. Н. Й.
Вапцаров 21, вх. А, ет. 3, ап. 9.
Първо търговско отделение, 2824/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „ФЗ Васил Костов“ – ООД, с упра
вител Цветелин Василев Костов чрез адвокат
Милен Су тев, Варна, бул. Осми Приморски
полк 128, ет. 1, стая 118, срещу Боянка Ангелова
Дончева-Пасева, Добрич, ул. Хаджи Димитър
13, вх. Б, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3300/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
458/2014 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Ангел Павлинов Кръстев, под пълно
запрещение, чрез своя баща и законен предста
вител Павлин Ангелов Кръстев чрез адвокат
Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Александър Дондуков 68.
НА 30.11.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2741/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
149/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Химко“ – АД, в несъстоятелност,
п редс та вл ява но о т син дика Росица Томова
чрез адвокат Александър Ангелов, София, ул.
Христо Белчев 29, вх. А, ет. 4 – 6, срещу „Ка
мибо“ – ЕООД, представлявано от управителя
Камелия Шушкова чрез адвокат Арно Мамасян,
София, ул. Парчевич 27, и трета страна „Ново
Химко“ – АД, Серафим Георгиев, София, ж.к.
Младост 1, бл. 87, вх. Г, ет. 1, ап. 71.
Първо търговско отделение, 3034/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1067/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стоянка Атанасова Чардакова, с.
Попинци, ул. Петър Чардаков 6; Петър Бончев
Чардаков, с. Попинци, ул. Петър Чардаков 6;
Атанас Бончев Чардаков, с. Попинци, ул. Петър
Чардаков 6, срещу ЗАД „Алианц България“ – АД,
София, бул. Княз Дондуков 59.
Първо търговско отделение, 3137/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3543/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мария Атанасова Витанова чрез
адвокат Иван Димитров, Разлог, ул. Св. св.
Кирил и Методий 1Б; Атанас Борисов Витанов
чрез адвокат Иван Димитров, Разлог, ул. Св. св.
Кирил и Методий 1Б; Ленко Атанасов Борисов
чрез адвокат Иван Димитров, Разлог, ул. Св. св.
Кирил и Методий 1Б, срещу „Дженерали Застра
ховане“ – АД, София, ул. Дондуков 68.
Първо търговско отделение, 39/2015, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 154/2014
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
„ЕП Комерс“ – ООД, чрез адвокат Георги Атана
сов, София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 16, бл. 155,
партер, офис 1, срещу „Трансвагон“ – АД, чрез
адвокат Христина Тодорова, Бургас, пл. Тройка
та 4, офис 4, и трета страна Димитър Стоянов
Плачков чрез адвокат Георги Михов Бургас, ул.
Цар Симеон Първи 104, ет. 1.
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НА 30.11.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1248/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
380/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от „Белрим“ – ЕООД, представлявано
от Любчо Здравков Аронов, София, ж.к. Люлин,
бл. 814, вх. Е, ет. 7, ап. 120, срещу Министерството
на земеделието и храните, Областна дирекция
„Земеделие“, чрез процесуален представител
Милена Дякова, Добрич, ул. Независимост 5.
Първо търговско отделение, 1724/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2013 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „ПСФ Мостинженеринг“ – АД, с
изпълнителен директор Петя Панайотова Петрова
чрез адвокат Любомир Владикин, София, ул. Цар
Асен 11, партер; Община Ямбол чрез адвокат
Гочо Димов, Ямбол, ул. Цар Освободител 5А;
„Строй – Консулт“ – ЕООД, с управител Жельо
Славов Добрев чрез адвокат Любомир Владикин,
София, ул. Цар Асен 11, партер.
Първо търговско отделение, 2605/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
111/2014 по описа на Апелативен съд Варна, пода
дена от „Премиум“ – ЕООД, с управител Валентин
Йосифов чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна,
ул. Георги Живков 22, партер, срещу „Енерго-Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 46, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2674/2014, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 6315/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Държавен фонд „Земеделие“
с изпълнителен директор Мирослав Николов,
София, бул. Цар Борис Трети 136, срещу „Еньо
Бончев“ – ООД, с управител Филип Лисичаров
чрез адвокат Емилия Тончева, София, ул. Цар
Асен 28, ет. 3, ап. 5.
Първо търговско отделение, 2703/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Никола Христов Колев чрез адвокат Анелия
Попова, Варна, ул. Велико Христов 15, ет. 1,
ап. 22, срещу Хасан Реджебов Алиев, Варна, ул.
Наум 93; РЦ Варна, „Банка ДСК“ – ЕАД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 53 – 55.
Първо търговско отделение, 2782/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3659/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество Евро
инс“ – АД, с изпълнителен директор Антон Пи
ронски, София, бул. Христофор Колумб 43, срещу
Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2,
ет. 4, и трета страна Марио Живков Хаджиге
оргиев, Якоруда, ул. Хаджи Никола Вардев 23.
Първо търговско отделение, 2956/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
537/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдява
не“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
срещу „Атасол“ – ЕООД, с управител Алексей
Кондратенко чрез адвокат Красимир Кънев,
Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 35,
вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 2961/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
351/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
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подадена от Цветелина Димитрова Иванова чрез
адвокат Валери Ставрев, Велико Търново, ул. Ц.
Церковски 39, срещу „Адванс Терафонд“ – АД
СИЦ, чрез адвокат Ненчо Иванов Пенев, София,
бул. Христо Ботев 57.
Първо търговско отделение, 3004/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2619/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Фонд енергетика и енергийни ико
номии – ФЕИИ“ – АДСИЦ, чрез адвокат Геор
ги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4А,
ет. 3 – 5, срещу „Енемона“ – АД, чрез адвокат
Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов
4А, ет. 3 – 5; Община Криводол, гр. Криводол,
ул. Освобождение 13.
Първо търговско отделение, 3234/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4070/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Сийка Желязкова Тодорова чрез
адвокат Иван Йовчев, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, офис 4; сдружение „Национално бюро на
българските автомобилни застрахователи“ чрез
адвокат Диана Димитрова, София, ул. Узунджов
ска 16, ет. 3; Велика Желязкова Богданова чрез
адвокат Иван Йовчев, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
офис 4; Гина Желязкова Манева чрез адвокат
Иван Йовчев, София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис
4; Николай Желязков Иванов чрез адвокат Иван
Йовчев, София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис 4.
Първо търговско отделение, 3307/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11922/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виктория Георгиева Първина чрез
адвокат Деян Николов, София, ул. Триадица 5,
ет. 1, офис 101, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, с из
пълнителен директор Румен Руменов Георгиев,
София, ул. Стефан Караджа 2.
6237
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Наци
онално сдружение на малките семейни ферми
и преработватели, представлявано от Мъгърдич
Хулиян – председател, подадена чрез адв. Ми
лена Драганова Спасова от София, ул. Лозенска
планина 17, ет. 1, ап. 4, срещу чл. 2, 6 и 13 от
Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда
за пасищно отглеждане на свине от Източнобал
канската порода и нейните кръстоски, по която
е образувано адм. д. № 9566/2015 г. по описа на
ВАС, второ отделение. Делото е насрочено за
15.03.2016 г. от 14 ч., зала № 1.
6293
Административният съд – Варна, ХХІІІ със
тав, е образувал адм. дело № 2023/2015 г. по
оспорване, предявено от Атанас Христов Атана
сов, Крум Христов Атанасов и Юлия Атанасова
Желева срещу Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване
на ПУП – ПРЗ на кв. Чайка в частта за имот
УПИ ХІ-146, 148. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответник в едномесечен срок от обнарод
ването на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Атанас
Христов Атанасов, Крум Христов Атанасов и
Юлия Атанасова Желева.
6299
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Махмуд Мустафов Кичи
ков от с. Драгиново против Заповед № 389 от
3.04.2013 г. на кмета на община Велинград, с
която се одобрява частично изменение на ПР и
застрояване на УПИ V-839, общ., кв. 89, по плана
на с. Драгиново, който предвижда: 1. промяна
на дворищната регулация за УПИ V-839, общ.,
кв. 89, като северозападната граница на УПИ
V-839, общ., се съпоставя с имотната граница
на ПИ 839 и ПИ 840, кв. 89; за сметка на общ.
част в УПИ V-839, общ., се образуват два нови
УПИ: УПИ V – общ., „за търговия и услуги“,
и УПИ ІХ – общ., „за трафопост“; 2. за УПИ
V – общ., „за търговия и услуги“, се предвижда
застр. петно до 3 етажа, свободно застрояване с
параметри: плътност на застр. – 60 %, Кинт. – 1,2;
мин. озел. площ – 40 %. По жалбата е образувано
адм.д. № 328/2015 г., насрочено за разглеждане
на 20.10.2015 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
6300
Административният съд – Пловдив, ХVІ със
тав, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е образувано адм. дело № 1880/2015 г. по жалба
на „Хеброс бус“ – ООД, Пловдив, срещу Решение
№ 223, взето с протокол № 12 от 18.06.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, в частта му по
т. 1 и 2. Делото е със страни – оспорващ „Хеброс
бус“ – ООД, и ответник Общинският съвет – гр.
Пловдив, и е насрочено за 3.11.2015 г. от 13 ч.
6327
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, с който
са оспорени чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от
Наредба № 11 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услугите в община
Дулово и че по повод на оспорването е образу-
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вано адм. дело № 119 по описа на Администра
тивния съд – Силистра, за 2015 г., насрочено за
28.10.2015 г. от 11 ч.
6326
Административният съд – София-град, второ
отделение, 26 състав, съобщава, че по жалба на
Теодора Любенова Димитрова е образувано адм.
дело № 10026 по описа на Административния
съд – София-град, за 2014 г. Предмет на делото
е решение № 490 от 24.07.2014 г. на Столичния
общински съвет в частта, в която се одобрява план
за регулация на м. ж.к. Красно село – Стрелбище,
урб. бл. 32 в частта на създаването на улица от
о.т. 25 до о.т. 26. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, като пода
дат писмена молба по делото със съдържание и
приложение, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
6325
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Кемал Кендир, роден на
25.03.1981 г., гражданин на Република Турция,
с неизвестен последен адрес, да се яви в съда в
двуседмичен срок от обнародването на съобще
нието в „Държавен вестник“ като ответник по
гр.д. № 314/2015 г., заведено от Снежана Или
нова Кендир, по чл. 49, ал. 1 СК за връчване
на искова молба и приложения към нея ведно
със съобщение по чл. 131 ГПК. При неявяване
на ответника или упълномощено от него лице
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител и делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
6268
Плевенският районен съд, първи граждански
състав, съобщава на Джагдип Сингх, с неизвестен
адрес, че по искова молба от Десислава Радинкова
Чавдарова е образувано гр. д. № 3209/2015 г. по
описа на ПлРС и в двуседмичен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на Плевенския районен
съд за получаване на препис от исковата молба
и приложенията към нея за отговор по чл. 131
ГПК. В случай че не се яви да получи книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
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ще се считат за редовно връчени. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6286
Шуменският районен съд, VІІ състав, съоб
щава, че е образувано гр. д. № 1833/2015 по иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, заведен от
Гюлсевер Хюдаимова Атак срещу Джумхур Атак,
роден на 14.08.1973 г. – гражданин на Република
Турция, с постоянен адрес гр. Шумен, област Шу
мен, ул. Дедеагач 4, вх. 5, ет. 3, ап. 39, и настоящ
адрес гр. Шумен, област Шумен, бул. Симеон
Велики 11, вх. 3, ет. 5, ап. 63, сега с неизвестен
адрес, който като ответник в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по реда
на чл. 131 ГПК, след като се запознае с исковата
молба, приложенията към нея и определението
на съда по чл. 131, ал. 1 ГПК, които се намират в
деловодството на съда, като е длъжен да посочи
лице в седалището на Шуменския районен съд,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат или пълномощник по делото в Репуб
лика България, в противен случай делото ще
се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6285
Силистренският окръжен съд, търговско отде
ление, призовава Национална агенция за приходите
с последен адрес област София (Столична), общи
на Столична, гр. София, бул. Княз Дондуков 52,
„Юробанк и Еф Джи България“ – АД, с последен
адрес област София (Столична), Община Столична,
гр. София, бул. Цариградско шосе 47, вх. А, ет. 3,
„Интерснак България“ – ЕООД, с последен адрес
област София (Столична), община Столична, гр.
София, бул. Ситняково 48, ет. 7, офиси „Сердика“ и
„Прокредит банк“ (България)“ – ЕАД, с последен
адрес област София (Столична), община Столична,
гр. София, ул. Тодор Александров 26, да се явят в
съда на 9.10.2015 г. в 15 ч. като кредитори по т.д.
№ 1/2015 г., заведено от „Титан 59“ – ЕООД, в
несъстоятелност, със седалище област Силистра,
с. Айдемир, по чл. 679 ТЗ.
6328
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