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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 57
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за медиацията, приет от ХLI Народно
събрание на 17 март 2011 г.
Издаден в София на 28 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за медиацията (обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.; изм.,
бр. 86 от 2006 г., бр. 9 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и когато са
презгранични“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Медиаторът не може да бъде разпитван
като свидетел за обстоятелства, които са му
доверени от участниците и имат значение за
решаването на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника,
който му ги е доверил.
(3) Изключение от поверителния характер
на медиацията се допуска в случаите, когато:
1. това е необходимо по съображения за
нуждите на наказателния процес или свързани
със защитата на обществения ред;
2. трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата
неприкосновеност на определено лице, или
3. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация,
е необходимо за прилагането и изпълнението
на същото споразумение.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За начало на процедурата по медиация
се счита денят, в който страните са постигнали
изрично съгласие за започването є, а когато
липсва изрично съгласие – денят на първата
среща на всички участници с медиатора.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 4. Създава се чл. 11а:

„Действие на началото на процедурата по
медиация върху давностния срок
Чл. 11а. Давност не тече, докато трае процедурата по медиация.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Медиаторът е длъжен да посочи всички
обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата
безпристрастност и неутралност, включително
и когато медиаторът е лице:
1. което е съпруг или роднина по права
линия без ограничение, по съребрена линия
до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин
представител;
2. което живее във фактическо съпружеско
съжителство със страна по спора – предмет
на медиацията;
3. което е било представител или пълномощник на страна по спора – предмет на
медиацията;
4. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение
в неговата безпристрастност.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Медиаторът подписва декларации за
безпристрастност, в които посочва и обстоятелствата по ал. 2 за всяка процедура, за която
е определен, и ги предоставя на страните по
спора.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 6. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 6:
„6. с изтичане на 6 месеца от началото на
процедурата.“
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в
изречение второ накрая се добавя „на подписите
на страните по спора“, а в изречение трето
след думата „медиатора“ се добавя „датата по
чл. 11, ал. 2“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В споразумението страните могат да
предвидят отговорност за неизпълнение на
предвидените в него задължения.“
§ 8. Създава се чл. 18:
„Придаване на изпълнителна сила на споразумението
Чл. 18. (1) Споразумение по правен спор
по смисъла на чл. 1 от закона, постигнато
в процедура по медиация, има силата на
съдебна спогодба и подлежи на одобрение от
районните съдилища в страната.
(2) Съдът одобрява споразумението след
потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави. Съдът
изслушва мнението на прокурора, ако той
участва като страна по делото.“
§ 9. Създава се допълнителна разпоредба
с нов § 1:
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„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон „презграничен спор“ е и:
1. Спорът, при който поне една от страните
е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава членка, различна от държавата членка на местоживеене или обичайно
местопребиваване на която и да е от другите
страни към датата, на която:
а) страните са постигнали съгласие да
използват медиация след възникването на
спора, или
б) към страните е отправена покана от съда,
сезиран с делото, да използват медиация за
уреждане на спора.
2. Спорът, при който след медиация между
страните започва съдебно производство или
арбитраж в държава членка, различна от тази,
в която страните са имали местоживеене или
обичайно местопребиваване към датата, посочена в т. 1.
За целите на т. 1 и 2 местоживеенето се
определя в съответствие с чл. 59 и 60 от
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22
декември 2000 г. относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.“
§ 10. В преходните и заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.
Допълнителна разпоредба
§ 11. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2008/52/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2008 г.
относно някои аспекти на медиацията по
гражданскоправни и търговскоправни въпроси
(ОВ, L 136/3 от 24 май 2008 г.).
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 17 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3544

УКАЗ № 58
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението меж ду Министерството на отбраната
на Република България и Афганистанската
национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на Регионална
дирекция № 18, приет от ХLI Народно съб
рание на 17 март 2011 г.
Издаден в София на 28 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Министерството на отбраната на Република
България и Афганистанската национална
полиция за безвъзмездно предоставяне на
военно имущество на Регионална дирекция
№ 18
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на отбраната на
Република България и Афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне
на военно имущество на Регионална дирекця
№ 18, подписано на 9 ноември 2010 г . в Кабул.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 17 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3524

РЕШЕНИЕ

за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 9 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол
РЕШИ:
Одобрява Стратегията за приватизация на
„Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД,
Сопот, със следните изменения и допълнения
в Раздел VІ „Процедура по продажбата“, ІІ
„Провеждане на публично оповестен конкурс
на един етап“, буква „Б“:
1. В т. 3, в текста преди т. 3.1 изречение
първо се изменя така: „Доказателства относно
финансовата обезпеченост на оферираната цена
и на предстоящото погасяване на публичните
задължения на дружеството и на просрочените
задължения към работниците и служителите
на дружеството.“
2. В т. 4.2:
а) досегашният текст става изречение първо;
б) създава се изречение второ: „Предлаганата средносписъчна численост на работниците и
служителите да не е по-малка от числеността
към датата на обявяване на конкурса.“
3. В т. 6:
а) точка 6.1 се изменя така:
„6.1. Задължение за погасяване на всички
публични задължения на дружеството и на
просрочените задължения към работниците и
служителите на дружеството в определения към
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датата на подписване на приватизационния договор размер – условие за прехвърляне на акциите,
предмет на приватизационната продажба.“;
б) в т. 6.10:
аа) досегашният текст става изречение
първо;
бб) създава се изречение втор: „Намаление
на тази численост в тригодишния период е
възможно да се осъществява само по повод
на пенсиониране и естествено текучество.“;
в) в т. 6.11:
аа) досегашният текст става изречение
първо;
бб) създава се изречение второ: „Запазването на разходите за труд за всяка от трите
години да не включва разходи за финансиране
на програми за доброволно напускане.“;
г) създава се т. 6.12:
„6.12. Задължение за спазване на колективния трудов договор в дружеството.“
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 23 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 24 МАРТ 2011 Г.
за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки, приет
с Постановление № 150 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 и 93 от
2009 г. и бр. 86 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В приложението към
чл. 38, ал. 1 накрая се създава нова позиция:
„
CPV
код

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 22а,
ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Николай Иванов Николов на
длъжността член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Издаден в София на 30 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4054

Допъл- Описанителен ние на
код
допълнителния
код
3
4
5

За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

3840

УКАЗ № 65

ОБЕКТИ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ

1
2
44921300-5 Варовиков камък

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 24 МАРТ 2011 Г.
за изменение на Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56,
58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „2010 г.“
нят с „2011 г.“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „2010 г.“
нят с „2011 г.“.
§ 3. В чл. 6, ал. 9, изречение второ
„3“ се заменя със „7“.
§ 4. Приложение № 1 към чл. 1,
изменя така:

се замесе замецифрата
ал. 1 се

“

533 304

997 020

8. М и н и с т е р с т в о н а
културата – общо

9. М и н и с т е р с т в о н а
околната среда и
водите – общо

997 020

533 304

1 155 810

7 463 700

1 971 969

1 579 661

981 850

533 304

1 155 810

9 180 748

4 385 000

678 087

1 131 300

9 517 500

2 379 948

3

март

7 463 700

1 971 969

1 579 661

981 850

533 304

1 155 810

9 180 748

4 385 000

678 087

1 131 300

9 517 500

2 379 948

4

април

678 087

1 131 300

9 517 500

2 379 948

6

юни

1 971 969

1 579 661

981 850

533 304

1 155 810

9 180 748

7 463 700 7 463 700

1 971 969

1 579 661

981 850

533 304

1 155 810

9 180 748

4 385 000 4 385 000

678 087

1 131 300

9 517 500

2 379 948

5

май
8

август

678 087

981 850

533 304

7 463 700 7 463 700

1 971 969 1 971 969

1 579 661 1 579 661

981 850

533 304

1 155 810 1 155 810

9 180 748 9 180 748

4 385 000 4 385 000

678 087

1 131 300 1 131 300

9 517 500 9 517 500

2 379 948 2 379 948

7

юли

7 463 700

1 971 969

1 579 661

981 850

533 304

1 155 810

9 180 748

4 385 000

678 087

1 131 300

9 517 500

2 379 948

9

септември
11

ноември

9 517 500

678 087

1 579 661

981 850

533 304

1 155 810

7 463 700 7 463 700

1 971 969 1 971 969

1 579 661

981 850

533 304

1 155 810

9 180 748 9 180 748

4 385 000 4 385 000

678 087

1 131 300 1 131 300

9 517 500

2 379 948 2 379 948

10

октомври

7 463 700

1 971 975

1 579 661

981 850

533 307

1 155 810

9 180 748

4 385 000

678 087

1 131 300

9 517 500

2 379 964

12

декември
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7 463 700

1 975 702

7 463 700

1 155 810

7. М и н и с т е р с т в о н а
образованието,
младежта и нау ката – общо

9 180 748

12. М и н и с т е р с т в о н а
земеделието и храните – общо

9 180 748

6. М и н и с т е р с т в о н а
здравеопазването – общо

4 385 000

1 975 702

4 385 000

5. М и н и с т е р с т в о н а
труда и социалната
политика – общо

678 087

11. Министерство на регионалното развитие
и благоуст ройството – общо

678 087

4. М и н и с т е р с т в о
на правосъдието – общо

1 131 300

1 560 758 1 560 758

1 131 300

3. М и н и с т е р с т в о н а
външните работи – общо

9 517 500

2 379 948

2

февруари

Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (лв.)

ДЪРЖАВЕН

10. М и н и с т е р с т в о н а
икономиката, енергет иката и т у ризма – общо

9 517 500

2. Министерство на финансите – общо

1

януари

2 379 948

Б

1. М и н и с т е р с к и с ъ вет – общо

А

№ Първостепенни разпо
поредители с бюред
джетни кредити

Разходи за заплати
на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

БРОЙ 27
С Т Р. 5

Б

1

2

3

7 0 4 18 6

9 3 75 0

210 31 3

63 070

9 3 75 0

210 31 3

63 070

72 0 0 0

2 55 753

61 74 3

72 0 0 0

2 55 753

61 74 3

63 070

210 31 3

9 3 75 0

63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

76 7 2 5

76 7 2 5

7 0 4 18 6

101 1 57

101 1 57

63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

61 74 3

2 55 753

72 0 0 0

76 7 2 5

101 1 57

1 51 3 4 0

63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

61 74 3

2 55 753

72 0 0 0

76 7 2 5

101 1 57

1 51 3 4 0

63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

61 74 3

2 55 753

72 0 0 0

76 7 2 5

101 1 57

1 51 3 4 0

63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

61 74 3

2 55 753

72 0 0 0

76 7 2 5

101 1 57

1 51 3 4 0

1 693 897

9

11

12

63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

61 74 3

2 55 753

72 0 0 0

76 7 2 5

101 1 57

1 51 3 4 0

63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

61 74 3

2 55 753

72 0 0 0

76 7 2 5

101 1 57

1 51 3 4 0

63 130

210 31 3

9 3 75 0

704 190

61 747

2 55 753

72 0 0 0

76 7 2 5

101 161

1 51 3 4 2

1 693 897 1 693 897 1 693 90 0

10
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63 070

210 31 3

9 3 75 0

7 0 4 18 6

1 51 3 4 0

8

1 693 897 1 693 897

7
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7 0 4 18 6

6

1 693 897 1 693 897

5

1 51 3 4 0

1 693 897

4

6

20. Н а ц и о н а л е н с т а тистическ и инстит у т – общо
21 . К о м и с и я з а з а щ и т а
на конк у ренци ята
(с и з б о р н и т е д л ъ жн о с т и)
22. Комисия за регулиране на съобщен и я т а (с и з б о р н и т е
д л ъ ж н о с т и)
2 3. Съвет за елект ронн и м е д и и (в к л ю ч и телно админист ративно-техническат а с л у ж б а)

13. М и н и с т е р с т в о н а 1 693 89 7 1 693 89 7 1 693 89 7
т ранспорта, инфор мационните тех нологии и съобщенията – общо
14 . М и н и с т е р с т в о н а
1 51 3 4 0
1 51 3 4 0
1 51 3 4 0
физическото възпитание и спорта – общо
1 5. К о м и с и я з а р а з к р и 101 1 57
101 1 57
101 1 57
ване на док у мен т ите и за обявяване
на принадлеж ност
н а б ъ л г а р с к и г р а жд а н и к ъ м Дъ рж а в н а
сиг у рност и разузн а в а т е л н и т е с л у жби на Българската
н а р о д н а а р м и я (с
и з б о рн и т е д л ъ жн о с т и)
16 . К о м и с и я з а з а щ и т а
76 7 2 5
76 7 2 5
76 7 2 5
от дискриминаци я
(с и з б о р н и т е д л ъ жн о с т и)
17. К о м и с и я з а з а щ и т а
72 0 0 0
72 0 0 0
72 0 0 0
на личните данни
(с и з б о р н и т е д л ъ жн о с т и)
18 . К о м и с и я з а у с т а н о 2 55 753
2 55 753
2 55 753
вяване на имущес т во, п ри доби т о о т
прест ъпна дейност
(с и з б о р н и т е д л ъ жн о с т и)
1 9. О м б у д с м а н
61 74 3
61 74 3
61 74 3

А

С Т Р.
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Б

82 217

103 275

329 40 0

88 380

129 468

82 217

103 275

329 40 0

88 380

129 468

2

129 418

129 418

1

3

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

4

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

5

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

6

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

7

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

8

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

9

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

10

129 468

88 380

329 40 0

103 275

82 217

129 418

11

12

82 217

88 380

129 468 129 473

88 380

329 40 0 329 40 0

103 275 103 275

82 217

129 418 129 420

ВЕСТНИК

3903
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§ 5. В приложения № 2 – 7a навсякъде думите „2010 г.“ се заменят с „2011 г.“.
§ 6. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4, пореден № 10, колона „Административно звено“ думите „Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ се заменят с „Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“.
Заключителни разпоредби
§ 7. Необходимите средства за прилагане на постановлението през 2011 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския
бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки и от собствени приходи на общините.
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Забележки:
1. В разход и т е за за п лат и са вк л ючен и и въ зна г ра ж ден и я та на л и цата, заема щ и ръковод н и д л ъж нос т и, оп ределени с а к т, п риет о т Народно т о
събра н ие.
2. В разход и т е за за п лат и по пореден № 4 не са вк л ючен и разход и т е за за п лат и на сл у ж и т ел и т е о т Гла вна ди рек ц и я „Изп ъ л нение на на казан и я та“ и Гла вна д и рек ц и я „Ох ра на“ на Ми н ис т ерс т во т о на п ра вос ъд иет о.
3. В разход и т е за за п лат и по поред н и № 7, 8, 12 и 14 не са вк л ючен и разход и т е за за п лат и на д ържа вни т е у ч и л ища и обсл у ж ващ и звена, фина нси ра н и по ед и н н и разход н и с та н дар т и.
4. В разход и т е за за п лат и по пореден № 8 не са вк л ючен и разход и т е за за п лат и на д ържа вн и т е к ул т у рни инс т и т у т и, ос ъщес т вяващ и дейнос т
в облас т та на сцен и чн и т е изк ус т ва в сис т емата на Ми н ис т ерс т во т о на к ул т у рата, фи на нси ра н и по единни разходни с та н дар т и.
5. В разход и т е за за п лат и не са вк л ючен и д ъ л ж и м и су м и за за п лат и о т п ред ход ната г од и на.“

24. Държ а вн а ко м ис и я з а
енергийно и водно рег улиране (с длъж ностите
по чл. 12, ал. 5 ЗЕ)
25. Агенция за ядрено регулиране (с длъжностите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия)
26. Държ а вна ком иси я по
сиг у рност та на инфор м а ц и я т а (с и з б о р н и т е
длъж ности)
27. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
28. М и н и с т е р с т в о н а в ъ трешните работи – Държавна агенция за бежан
ци те
29. А виоот ря д 28

А
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 29 МАРТ 2011 Г.

за предоставяне на финансови
централния бюджет за 2011 г.
на Столичната община за 2011
ния по договор за изработка и
метровлакове

средства от
по бюджета
г. за плащадоставка на

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
средства в размер 11 000 000 лв. по бюджета на
Столичната община за 2011 г. за извършване на
плащания по договор за изработка и доставка
на 3 метровлака.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
разчетените средства от резерва за непредвидени
и неотложни разходи – за структурни реформи
и допълнителни фискални мерки, по чл. 1,
ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет да извърши налагащите
се от чл. 1 промени в бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния
бюджет за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на кмета
на Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4025

РЕШЕНИЕ № 172
ОТ 22 МАРТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за услуга върху
Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално
значение Бургас
На основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите във
връзка с чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите (отм., ДВ, бр. 36 от 2006 г.), § 75, ал. 1 – 3
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ), чл. 116, ал. 3, т. 2,
чл. 116а, ал. 1 – 3, чл. 117в и чл. 117г, ал. 1 и 2
ЗМПВВППРБ, заявление от „Лукойл Нефтохим
Бургас“ – АД, подадено на 10 септември 2004 г.,
за предоставяне на концесия по право върху
Пристанищен терминал Росенец, част от Прис-

ВЕСТНИК
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танище за обществен транспорт с национално
значение Бургас, влязло в сила Решение № 1155
на Комисията за защита на конкуренцията от
27 декември 2007 г. и мотивирано предложение
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за услуга с основен
предмет осъществяване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ върху
оперативната зона от Пристанищен терминал
Росенец, част от Пристанище за обществен
транспорт с национално значение Бургас.
2. Обектът на концесията представлява оперативна зона, която е съоръжена в съответствие с
предназначението на терминала и технологията
на обработка на съответния тип товари.
2.1. Обектът на концесията се състои от:
2.1.1. пристанищна територия с площ
37 998 кв. м, която съставлява поземлен
имот с идентификатор 07079.831.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 30 януари
2009 г., актуван с Акт за публична държавна
собственост № 5027 от 8 юли 2010 г. като терен, прилежащ към пирс 1, пирс 2 и пирс 3
на Пристанищен терминал Росенец;
2.1.2. сгради и съоръжения на територията на
Пристанищен терминал Росенец, както следва:
2.1.2.1. сграда, актувана с Акт за публична
държавна собственост № 5027 от 8 юли 2010 г.,
с идентификатор 07079.831.92.1 – масивна, едноетажна, със застроена площ 375 кв. м, построена
през 1992 г., с предназначение: промишлена
сграда – склад за съхранение на фендери;
2.1.2.2. сгради, актувани с Акт за публична
държавна собственост № 5028 от 8 юли 2010 г.:
2.1.2.2.1. сграда с идентификатор
07079.831.1.1 – масивна, двуетажна, със застроена площ 212 кв. м, с предназначение:
административна, делова сграда, и
2.1.2.2.2. сграда с идентификатор
07079.831.1.2 – масивна, едноетажна, със застроена площ 541 кв. м, построена през 1970 г.,
с предназначение: промишлена сграда – техническа работилница;
2.1.2.3. пирс 1, пирс 2 и пирс 3, актувани с
Акт за публична държавна собственост № 5027
от 8 юли 2010 г.;
2.1.3. друга пристанищна инфраструктура – публична държавна собственост, построена върху пристанищната територия, съгласно
приложение – неразделна част от концесионния
договор;
2.1.4. сградите и съоръженията, които ще
бъдат изградени от концесионера върху пристанищната територия със средства, осигурени от
него и на негов риск, при условия, определени
с концесионния договор.
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2.2. Пристанищната територия и пристанищната инфраструктура могат да бъдат допълвани
с допълнително споразумение към концесионния
договор в съответствие с предвижданията на
влязъл в сила подробен устройствен план за
разширение на пристанищния терминал.
3. Освен обекта на концесията Пристанищен
терминал Росенец включва и зона за съхраняване на товари, предназначена за съхраняване
на товари като част от претоварния процес.
Зоната за съхраняване на товари е собственост
на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, и се състои
от територия, сгради и съоръжения, определени
с концесионния договор.
4. Определя за концесионер „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, със седалище Бургас, ПК 8104.
5. Определя като допълнителен предмет на
концесията:
5.1. Извършване на съпътстващи дейности
върху пристанищния терминал, определени
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него, и/или
5.2. Извършване на частични строителномонтажни работи, когато е налице необходимост от частично разширяване, частична
реконструкция, частична рехабилитация или
ремонт на обекта на концесията в съответствие
с инвестиционна програма – неразделна част
от концесионния договор.
6. На обекта на концесията се извършват
следните стопански дейности:
6.1. Пристанищни услуги по обработка на
товари.
6.2. Морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползване на пристанищна територия и/или на пристанищни
съоръжения.
6.3. Съпътстващи дейности съгласно т. 5.1.
7. Определя срок на концесията 35 години.
8. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
Концесионният договор влиза в сила при условия и по ред, определени с него.
9. Концесията се осъществява при следните
условия:
9.1. Привеждане на Пристанищен терминал
Росенец в срок, определен с концесионния
договор, и поддържането му за срока на концесията в състояние да обработва при равни
условия товарите и на трети лица.
9.2. Използване от концесионера на зоната
за съхраняване на товари по предназначението,
определено в т. 3.
9.3. Поддържане на Пристанищен терминал
Росенец в експлоатационна годност за целия
срок на концесията на риск на концесионера.
9.4. Изпълнение на инвестиционната програма на концесионера – неразделна част от
концесионния договор.
9.5. Спазване на нормативните изисквания
и изискванията, определени от компетентните
държавни органи, свързани със:
9.5.1. националната сигурност и отбраната
на страната;
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9.5.2. опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии,
зони и обекти;
9.5.3. опазване на обществения ред.
9.6. Спазване на задълженията, поети по
международни споразумения, по които Репуб
лика България е страна.
9.7. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор.
9.8. Предназначението на обекта на концесията не може да се изменя.
9.9. Концедентът е собственик на всички
приращения и подобрения върху обекта на
концесията, включително на новопостроените
сгради и съоръжения, изградени върху пристанищната територия.
9.10. При предсрочно прекратяване на концесионния договор концедентът изплаща на концесионера обезщетение за предварително одобрените
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и съществуващи към
датата на прекратяването подобрения върху обекта
на концесията при условия и по ред, определени
с концесионния договор.
9.11. При предсрочното прекратяване на
концесионния договор едностранно от концесионера или по негова вина концедентът не
дължи обезщетението по т. 9.10.
10. Основни права и задължения на концесионера:
10.1. Основни права на концесионера:
10.1.1. право на експлоатация на обекта на
концесията чрез извършване на стопанските
дейности по т. 6;
10.1.2. право да извършва строителство,
частично разширение, частична реконструкция,
частична рехабилитация или ремонт върху
пристанищната територия при условия и по
ред, определени с концесионния договор;
10.1.3. право да определя цените за пристанищните услуги, които предоставя, и да събира
приходите в своя полза;
10.1.4. право да извършва върху част от пристанищната територия съпътстващи дейности
по чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, определени
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него, при условие че те няма
да пречат на извършването на пристанищните
услуги по т. 6.1 и 6.2;
10.1.5. право да получи обезщетение за направените подобрения върху обекта на концесията
при условията на т. 9.10, освен в случаите по
т. 9.11.
10.2. Основни задължения на концесионера:
10.2.1. да управлява и поддържа обекта
на концесията на свой риск в съответствие с
изискванията на действащото законодателство
и с концесионния договор;
10.2.2. публично да оповестява цените и
условията за предоставянето на пристанищните
услуги по т. 6.1 и 6.2;
10.2.3. да осигури за своя сметка изработването на актуализация на генералния план и
на подробен устройствен план за Пристанищен
терминал Росенец;
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10.2.4. да извърши инвестиции в обекта на
концесията, определени съгласно инвестиционна
програма – неразделна част от концесионния
договор;
10.2.5. предварително да съгласува и да получи одобрение от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за извършване на подобрения в обекта на
концесията, които не са предвидени в инвестиционната програма по т. 10.2.4;
10.2.6. да извършва концесионни плащания
при условия, в размер и в срокове, определени
с концесионния договор;
10.2.7. да осигурява по всяко време достъп до
Пристанищен терминал Росенец и да предоставя
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или на определени
от него или с нормативен акт длъжностни
лица отчети и информация за изпълнението
на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор по ред и в
срокове, определени с договора, както и всяка
друга информация и документация, свързани с
обекта на концесията;
10.2.8. да осигурява достъп до Пристанищен
терминал Росенец на компетентните държавни
органи или на определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица, когато това се налага за извършването
на неотложни работи от обществена полза или
за защита на обществения ред и сигурност;
10.2.9. да осигурява безвъзмездно и безпрепятствено ползване на помещения от органите
за граничен контрол в съответствие с действащото законодателство;
10.2.10. да уведомява незабавно министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и упълномощените държавни
органи за обстоятелства, създаващи опасност за
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред, за околната среда, както и
за защитени със закон територии и обекти по
ред, определен с концесионния договор;
10.2.11. съгласувано с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или друг
компетентен орган съгласно действащото законодателство да прави предложения и да участва
в дейностите по въвеждане на международните
и европейските стандарти за управление на
безопасността и качеството, за опазване на
околната среда и за изискванията към персонала при условията и по реда на Закона за
националната стандартизация;
10.2.12. да извършва и финансира всички
действия, необходими за опазване на околната
среда, за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и за обучение на персонала, зает
с дейностите по осъществяване на концесията;
10.2.13. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица, определени от министъра на
транспорта, информационните технологии и
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съобщенията, без право на обезщетение за това,
като с концесионния договор се предвиждат
последиците в зависимост от вида и продължителността на съответното обстоятелство;
10.2.14. да осигурява възможност за ползването на обекта на концесията при изпълнение
на задължения, поети по международни споразумения, по които Република България е страна;
10.2.15. да застрахова обекта на концесията
за своя сметка в полза на концедента за всяка
година от срока на концесията в съответствие с
нормативната уредба и с концесионния договор;
10.2.16. да поддържа банкови гаранции за
добро изпълнение на договора за срока на
концесията съгласно концесионния договор;
10.2.17. при прекратяване на концесионния
договор да предаде на концедента обекта в
експлоатационна годност при условия, по ред и
в срокове, определени с концесионния договор;
10.2.18. при прекратяване на концесионния
договор да предаде на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
цялата техническа, финансова, проектна, екзекутивна и друга документация във връзка с
обекта на концесията.
11. Основни права и задължения на концедента:
11.1. Основни права на концедента:
11.1.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на
другите задължения, поети от концесионера в
съответствие с концесионния договор;
11.1.2. да получава концесионни плащания
при условия, в размер и в срокове, определени
с концесионния договор;
11.1.3. да се ползва от банковите и други
гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
11.1.4. да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението
на концесионния договор и да има достъп до
Пристанищен терминал Росенец и до документацията на концесионера за осъществяване на
контролните си правомощия при условия и по
ред, определени с концесионния договор;
11.1.5. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да определи трети лица, които
временно да използват обекта на концесията
или части от него, при условия и по ред, определени с концесионния договор;
11.1.6. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на условие на концесията,
определено с решението, на основно негово
задължение, както и на други основания и при
условия и по ред, определени с концесионния
договор;
11.1.7. след прекратяване на концесионния
договор да получи обекта на концесията и
цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга информация и документация
във връзка с обекта на концесията и неговата
експлоатация.
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11.2. Основни задължения на концедента:
11.2.1. да предаде на концесионера обекта на
концесията при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
11.2.2. при предсрочно прекратяване на
концесионния договор да заплати на концесионера при условия, определени с концесионния
договор, обезщетение при условията на т. 9.10,
освен в случаите по т. 9.11.
12. При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
12.1. Няма право да наема подизпълнители
за извършването на дейностите по т. 6.1 и 6.2.
12.2. Няма право да отдава под наем части
от обекта на концесията, свързани с извършването на дейностите по т. 6.1 и 6.2.
12.3. Има право да отдава под наем части
от обекта на концесията, които са свързани с
извършването на дейностите по т. 5.1.
13. При извършване на строителство върху
обекта на концесията концесионерът може да
възлага извършването на отделни дейности
на подизпълнители при условията на чл. 54,
ал. 1 от Закона за концесиите. За действията
на подизпълнителите концесионерът носи отговорност като за свои действия.
14. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
14.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и в срок, определени с
концесионния договор, безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от банки, одобрени
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, както следва:
14.1.1. гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер 15 на сто от
стойността на планираните инвестиции за
съответната година;
14.1.2. гаранция в размер 200 на сто от размера
на фиксираната част на концесионното плащане
за гарантиране изпълнението на задълженията
по договора, включително на задълженията за
концесионно плащане, за товарооборот и за
плащане на лихви, неустойки и други задължения, определени с концесионния договор;
14.1.3. гаранция в размер 1 000 000 евро
за изпълнение на задълженията, свързани с
опазване на околната среда и водите, при
осъществяване на дейностите по концесията.
14.2. Концесионерът дължи неустойки при
пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно
изпълнение на договорните задължения и лихви
за забавено изпълнение на паричните задължения.
Конкретните размери на неустойките и лихвите
и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
14.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
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15. Концесионерът извършва концесионни
плащания без гратисен период, както следва:
15.1. Еднократно концесионно плащане
в размер не по-малък от 977 915 лв. без
данък върху добавената стойност (ДДС),
платимо по банков път в едномесечен срок
от подписването на концесионния договор.
15.2. Годишни концесионни плащания, съставени от две части – фиксирана и променлива:
15.2.1. фиксирана част, която се дължи независимо от финансовите резултати на концесионера
в размер, който не може да бъде по-малък от
385 000 евро (без ДДС) и който се индексира
на всеки три години от срока на концесията с
индекса на потребителските цени с натрупване
за тригодишния период;
15.2.2. променлива част в размер, равен на
по-голямата от следните две суми (без ДДС):
15.2.2.1. процент не по-малък от 8,3 на сто
от нарастването на общия размер на нетните
приходи от всички дейности за текущата година,
свързани с ползването на обекта на концесията,
спрямо приетите за базови нетни приходи от
3 312 000 евро, или
15.2.2.2. коефициент, измерен като евро
за тон, не по-малко от 0,03 евро на тон,
умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен
годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона.
15.3. Размерът на фиксираната част на
концесионното плащане по т. 15.2.1 се индексира на всеки три години от срока на
концесията с индекса на потребителските
цени с натрупване за тригодишен период.
15.4. Годишните концесионни плащания се
извършват на две вноски, платими по банков
път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.
15.5. Размерът на годишните концесионни
плащания по т. 15.2 се определя с концесионния договор в съответствие с постигнатите
договорености в хода на преговорите на концесионера, но не може да бъде по-малък от
размера, посочен в решението.
16. Концесионерът следва да извърши инвестиции в обекта на концесията в размер
не по-малък от 44 200 000 евро (без ДДС) за
максималния срок на концесията. Размерът
на инвестициите и разпределението им по
години, направления и размер се определят с
концесионния договор.
17. Упълномощава министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията:
17.1. Да проведе преговори с „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, и в едномесечен срок от
влизане в сила на решението да сключи договор
за предоставянето на концесията. При преговорите страните са обвързани с решението.
17.2. Да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор.
17.3. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по
прекратяването му.
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18. При несключване на концесионен договор в срока по т. 17 министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
предприема действия за изпълнение на § 75,
ал. 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ДВ, бр. 24 от 2004 г.).
19. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3627

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ
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ционно и безпристрастно прилагане на временни мерки в съответствие с процедурните
правила на Европейския съюз или на Съвета
за сътрудничество в Персийския залив. Другата договаряща се страна ще бъде незабавно
уведомена за тези мерки.“
Член 3
1. Това споразумение е неразделна част от
Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита
на инвестициите, подписан на 17 юни 1997 г.
2. Това споразумение подлежи на ратификация и ще влезе в сила от датата на получаване
на второто уведомление.
Съставено в два оригинални екземпляра в
Кувейт на десетия ден от Мухарам, 1428, съответстващ на 29 от януари 2007 г., на български,
арабски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия
предимство има английският език.
За Република
България:
Румен Овчаров,
министър на
икономиката и
енергетиката
3554

За Държавата
Кувейт:
Бадер Мошади ал-Хмеди,
министър на
финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на Договора между Република
България и Държавата Кувейт за взаимно
насърчаване и защита на инвестициите
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 14 май 2010 г. – ДВ,
бр. 39 от 2010 г. В сила от 14 февруари 2011 г.)

з а и коном и ческо с ът руд н и чес т во меж д у
правителството на Република България и
правителството на Република Аржентина
(Утвърдено с Решение № 108 от 20 февруари
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
28 февруари 2011 г.)

Договарящите се страни се споразумяха за
следното:

Правителството на Република България и
правителството на Република Аржентина, наричани по-нататък „страните“,
потвърждавайки волята за положително развитие на традиционните икономически връзки;
изразявайки нагласата да си сътрудничат в
търсенето на средства и форми за ускоряване и
развитие на взаимноизгодното сътрудничество;
отчитайки правата и задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване от
25 април 2005 г. между Европейската общност
и страните-членки, от една страна, и Република
България, от друга страна;
вярвайки, че интегрирането на Република
Аржентина в МЕРКОСУР и присъединяването
на Република България в Европейската общност
предлагат нови възможности за разширяване
на двустранното икономическо сътрудничество;
убедени, че това споразумение ще допринесе за развитие на икономическите връзки
между страните и по-специално за нарастване
на взаимноизгодното сътрудничество в икономическата, промишлената, техническата и
технологичната област, както и за потока на
взаимни инвестиции,
се договориха, както следва:

Член 1
В чл. 4 от договора параграф 1 се заличава
и се замества от нов параграф 1 със следното
съдържание:
„1. Разпоредбите на договора, отнасящи се до
принципа на недискриминация и предоставянето
на режима на най-облагодетелствана нация и
режима на национално третиране, няма да се
прилагат към всички настоящи или бъдещи
предимства, предоставени от договарящите се
страни по силата на тяхното членство във или
асоцииране към митнически, икономически или
валутен съюз, общ пазар или зона за свободна
търговия, на техните граждани или дружества,
на граждани или дружества от страните – членки
на такъв съюз, общ пазар или зона за свободна
търговия или от всяка друга страна.“
Член 2
В чл. 8 от договора след параграф 3 се добавя нов параграф 4 със следното съдържание:
„4. Независимо от разпоредбите на параграфи
1, 2 и 3 от този член, такъв превод може да
бъде предмет на справедливо недискримина-
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Член 1
Страните ще подпомагат развитието на
двустранните икономически връзки въз основа на това споразумение в съответствие със
съответните действащи закони и разпоредби в
двете държави в подкрепа на икономическото,
промишленото, техническото и технологичното
сътрудничество, както и потока на взаимни
инвестиции.

6. Развитие на промишлеността, технологиите
и технологичното сътрудничество и такова в
областта на сертификацията, лицензирането и
метрологията, включително обмен на информация по тези теми; подкрепа при изготвянето на
проучвания на инвестиционни проекти и такива
за развитието на двустранните инвестиции, както
и за откриване на представителства и филиали
на предприятия от двете страни.

Член 2
Страните се задължават да развиват икономическото сътрудничество в области, свързани с промишлеността, селското стопанство,
горското стопанство, енергетиката, строителството, научноизследователската и развойната дейност, информационните технологии,
транспорта, опазването на околната среда,
туризма, образованието, здравеопазването и
др., в съответствие с особеностите на всеки
конкретен случай, уточнени при взаимно
съгласие.
В този смисъл ще развиват сътрудничеството между физическите лица и предприятията,
публичните и частните институции на двете
държави с цел повишаване нивото на икономическите връзки, като специално ще акцентират върху развитието на малките и средните
предприятия (МСП).

Член 4
От влизането в сила на това споразумение
страните ще създадат Българо-аржентинска
комисия за двустранно икономическо сътрудничество, която ще изработи собствени процедурни правила.
Комисията освен това ще изпълнява и следните функции:
а) да служи като консултативен орган на
страните в областта на икономическото, промишленото и инвестиционното сътрудничество;
б) обмен на информация за икономическото
развитие и прилаганите програми във всяка една
от държавите; подпомагане идентифицирането
на възможности за укрепване на двустранното
икономическо, промишлено и инвестиционно
сътрудничество;
в) да обръща специално внимание за развитие
на сътрудничеството между малките и средните
предприятия на двете държави.

Член 3
В рамките на споразумението могат да се
разглеждат следните дейности:
1. Укрепване на икономическото сътрудничество между правителствените институции,
професионалните организации, общности, камари и асоциации на предприемачите, местни и
регионални организации, включително обмен на
икономическа информация от взаимен интерес,
както и взаимни посещения на представители на
институциите и предприятията на двете страни.
2. Обмен на корпоративна информация,
участие в международни панаири и изложения,
предоставяне на помощ при организация на
събития, семинари, конференции, симпозиуми
и др. на представители на предприятията, като
се търси възможност за сътрудничество на
нови пазари.
3. По-голямо участие на малките и средните
предприятия в развитие на взаимните икономически отношения, отчитайки спецификите
на въпросните предприятия.
4. Сътрудничество в области от взаимен
интерес, свързани с маркетинг, консултантски
и експертни услуги, изработването на проучвания и осъществяване на съвместни проекти за
развитие на промишлеността, производството
и преработката на суровини и енергоносители,
транспорт, телекомуникации и други сектори
от общ интерес.
5. Развитие на сътрудничеството между
финансови и банкови институции.

Член 5
Комисията ще се съпредседателства от
представители на министерството, отговорно
за външноикономическите връзки във всяка
една от страните, с ранг държавен секретар
или заместник-министър според случая, или
от представители, упълномощени от тях да ги
представляват.
Комисията може да поиска сътрудничество
от служители на различни органи и институции
от обществения сектор на двете държави и може
да включи в своите дейности представители на
частния сектор, които биха се заинтересували
от развитието на взаимното сътрудничество.
Комисията ще се събира, когато двете страни сметнат за необходимо, последователно в
Република България и Република Аржентина.
Член 6
Разпоредбите на това споразумение ще се
прилагат по начин, който не противоречи на
задълженията, произтичащи от членството в
МЕРКОСУР на Република Аржентина и на Република България в качеството на член на ЕС.
Споразумението няма да се прилага, нито
тълкува така, че да нарушава или влияе на задълженията, произтичащи от следните правни
инструменти:
– Рамково споразумение за търговско и
икономическо сътрудничество между Република Аржентина и Европейската икономическа
общност (Люксембург, 1990 г.)
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– Междурегионално рамково споразумение
за сътрудничество между ЕО и нейните страничленки, от една страна, и Южноамериканския
общ пазар и неговите страни членки, от друга
страна (Мадрид, 1995 г.), и/или
– Всяко друго споразумение, което се сключи
между Република Аржентина или МЕРКОСУР,
от една страна, и ЕО или ЕО и нейните страни-членки, от друга страна.
Член 7
Страните ще разрешават посредством преговори всеки спор, който може да възникне
между тях по отношение на прилагането и
тълкуването на споразумението.
Член 8
Всяка страна ще уведоми другата в писмен
вид, по дипломатически път, за изпълнение
на необходимите вътрешни формалности за
влизането в сила на това споразумение. Същото ще влезе в сила от датата на последното
уведомление.
Това споразумение се сключва за неопределен срок, като може да бъде денонсирано във
всеки един момент от една от страните чрез
писмено предизвестие от шест месеца до другата страна, изпратено по дипломатически път,
след изтичането на които престава да действа.
В случай на прекратяване на действието
разпоредбите на споразумението ще продължат
да се прилагат по отношение на започнали, но
неизпълнени задължения и такива, произтичащи от действия, предприети съгласно неговите
разпоредби.
Изготвено в Буенос Айрес на единадесети
ноември 2008 г. в два оригинални екземпляра
на български и испански език, като двата текста
имат еднаква стойност.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Аржентина:
Петър Димитров,
Хорхе Е. Тайана,
министър на икономиката
министър на
и енергетиката
външните работи
3839

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на Република България и Департамента по търговия на провинция Дзянсу
на Китайската народна република
(Одобрен с Решение № 116 от 25 февруари
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 10 март 2011 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департаментът по търговия на провинция Дзянсу
на Китайската народна република, наричани
по-нататък „страните“,
желаейки да засилят техните двустранни
икономически отношения,
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стремейки се да увеличат инвестиционното
сътрудничество и да проучат нови сфери за
инвестиции,
искайки да разширят двустранната търговия
и обмена между предприятията от двете страни,
потвърждавайки тяхното придържане към
принципите на равенство и взаимна изгода,
се договориха да сключат следния меморандум за разбирателство:
1. Страните ще положат усилия да развият
инвестиционното и търговското сътрудничество
между бизнеса и организациите от България и
провинция Дзянсу.
2. Страните ще си сътрудничат за организирането на промоционални дейности с цел
насърчаване на взаимните инвестиции, като:
семинари, форуми, мисии за насърчаване на инвестициите, инвестиционни панаири и изложби.
3. Страните ще насърчават взаимните инвестиционни дейности чрез обмен на информация за инвестиционните политики и наредби; създаване на възможности за съвместни
индустриални проекти в частния сектор и
създаване на смесени предприятия; откриване
на представителства и клонове на компании от
България и провинция Дзянсу и други форми
на сътрудничество в съответствие със законите
в двете страни.
4. Двете страни ще насърчават и оказват
съдействие в рамките на техните компетенции
китайски фирми да инвестират в български
индустриални зони. „Национална компания
индустриални зони“ – ЕАД, ще предложи програмата на индустриалната зона, ще организира
съответните отдели за своевременно провеждане
на промоционален семинар в провинция Дзянсу
с цел представяне на инвестиционния климат
и политики. Департаментът по търговия на
провинция Дзянсу ще организира местни предприятия за участие в семинара и ще подготви
фирми с инвестиционни намерения да проучат
своевременно българския пазар и да договорят
проект на индустриална зона.
5. Страните ще насърчават сътрудничеството
между малките и средните предприятия (МСП)
на двете страни и взаимно ще предоставят
информация относно политиките и законодателството в областта на МСП.
6. Страните ще стимулират създаването
на нови и разширяване на съществуващите
контакти между бизнес средите в България и
провинция Дзянсу.
7. Страните ще насърчават предприятията от
двете страни да участват в панаири, изложения,
форуми и симпозиуми, които се провеждат на
територията на България и провинция Дзянсу.
8. Този меморандум за разбирателство ще
влезе в сила от датата на подписване и ще
бъде в сила за срок 5 години. Той ще бъде
продължаван автоматически за последващи
петгодишни периоди, освен ако една от страните информира другата страна писмено най-
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малко три месеца преди изтичането на срока
на действие за своето намерение да прекрати
действието на меморандума.
9. Текстът на този меморандум може да бъде
изменян или допълван по взаимно писмено
съгласие по искане на всяка една от страните.
Всички спорове, възникващи при изпълнението и тълкуването на меморандума, ще бъдат
уреждани чрез приятелски разговори.
Меморандумът е подписан в София на
10.03.2011 г. в два оригинални екземпляра на
български, китайски и английски език. В случай на различия при тълкуването меродавен
ще бъде текстът на английски език.
За Министерството на
икономиката,
енергетиката и туризма
на Република България:
Евгени Ангелов,
заместник-министър

За Департамента по
търговия
на провинция Дзянсу
на Китайската
народна република
Джу Мин,
генерален директор

3553

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1935 от 2006 г. за организацията,
функциите и дейността на заведенията за
отрезвяване (ДВ, бр. 91 от 2006 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. При изпълнение на предоставените
им функции служителите в заведенията за отрезвяване си сътрудничат и взаимодействат на
съответното ниво с другите структури на МВР,
с органите на държавна власт, местно самоуправление и местна администрация, както и
с неправителствени организации.“
§ 2. В чл. 4, ал. 5 думите „Национална служба „Полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думите
„съответната областна дирекция „Полиция“ се
заменят със „Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/съответната областна
дирекция на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР)“.
§ 4. В чл. 13 думите „съответната областна
дирекция „Полиция“ на МВР“ се заменят със
„СДВР или ОДМВР“.
§ 5. В чл. 18 ал. 8 се отменя.
§ 6. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на Главна дирекция „Охранителна полиция“, на директорите на СДВР и
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ОДМВР, на министъра на здравеопазването
и на директорите на регионалните здравни
инспекции.“
Преходна и заключителна разпоредба
§ 7. (1) В двумесечен срок от влизане в сила
на наредбата директорът на Главна дирекция
„Охранителна полиция“ утвърждава правилник
за вътрешния ред в заведенията за отрезвяване.
(2) До утвърждаване на правилника по
предходната алинея се прилага правилникът,
утвърден по досегашния ред, доколкото не
противоречи на тази наредба.
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Министър на здравеопазването:
Ст. Константинов
3782

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-701
от 17 март 2011 г.

за реда за извършване на полицейска регистрация
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
извършване на полицейска регистрация.
Чл. 2. (1) Полицейската регистрация е дейност по обработване на лични данни на лицата
по чл. 3, която се осъществява при условията
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) с цел превенция, предотвратяване и разкриване на престъпления или за
дейности, свързани със защитата на националната сигурност и опазване на обществения ред.
(2) Данните от полицейската регистрация
се съхраняват в информационните фондове на
МВР по чл. 27.
(3) Информационната дейност по тази
наредба се осъществява от органите по чл. 5
по реда, определен в ЗМВР и подзаконовите
нормативни актове, които регламентират информационната дейност в МВР.
Чл. 3. Полицейските органи извършват полицейска регистрация на лица, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено
престъпление от общ характер.
Чл. 4. Не подлежат на полицейска регистрация:
1. малолетни лица;
2. непълнолетни лица, спрямо които са наложени възпитателни мерки или са предадени за
налагане на възпитателни мерки от комисиите
за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
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Чл. 5. (1) Полицейска регистрация се извършва във:
1. Столичната дирекция на вътрешните
работи (СДВР), областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР)
и районните управления (РУ) към тях;
2. регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП) и граничните полицейски управления (ГПУ) към Главна дирекция „Гранична
полиция“ (ГДГП);
3. районните управления „Транспортна полиция“ (РУТП) в отдел „Транспортна полиция“
(ОТП) към Главна дирекция „Криминална
полиция“ (ГДКП).
(2) Разследващите полицаи извършват полицейска регистрация на лицата по чл. 3 чрез
служителите, извършващи експертно-криминалистическа дейност (експерт-криминалистите).
(3) Полицейската регистрация на лица по
досъдебни производства, водени в ГДКП, Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“
(ГДБОП) и териториалните звена БОП към
ГДБОП, се извършва в СДВР, ОДМВР или
РУ, в чийто район лицето е привлечено като
обвиняем.
Раздел II
Извършване на полицейска регистрация
Чл. 6. (1) Полицейската регистрация се
извършва чрез:
1. вписване на лични данни в полицейски
регистър (приложение № 1);
2. вписване на лични данни в карта за полицейска регистрация на лице (приложение № 2);
3. изготвяне на снимка в три пози по правилата на сигналистическата фотография;
4. снемане на дактилоскопни отпечатъци
върху Европейска дактилоскопна карта (приложение № 3);
5. изземване на проби от устната кухина чрез
стерилен комплект за изготвяне на ДНК профил
с регистрационен картон (приложение № 4).
(2) Номерът от полицейския регистър, под
който е извършена регистрацията, се попълва върху картата за полицейска регистрация
на лице, Европейската дактилоскопна карта,
снимката и регистрационния картон за ДНК
профил на лице.
Чл. 7. (1) Полицейски регистър се води
задължително в структурите по чл. 5.
(2) Полицейският регистър съдържа:
1. номер на полицейската регистрация – пореден номер от регистъра;
2. дата на регистрацията;
3. номер на досъдебното производство и
структурата, в която се провежда разследването;
4. вид на престъплението и квалификация
на деянието по Наказателния кодекс (НК);
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5. време на извършване на престъплението – дата или период;
6. имена, ЕГН/ЛНЧ на регистрираното лице;
7. длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя, извършил регистрацията;
8. уникален номер (баркод) на иззетите
проби за изготвяне на ДНК профил на лицето;
9. данни за снемането на полицейската регистрация – номер на заповед, дата на снемане
и основание.
Чл. 8. (1) Картата за полицейска регистрация
на лице съдържа:
1. лични данни на лицето по чл. 3:
а) ЕГН/ЛНЧ;
б) собствено, бащино и фамилно име – посочват се второ собствено име или втора фамилия, псевдоним (прякор), други известни имена
на лицето или имена на чужд гражданин или
лице с повече от едно гражданство;
в) дата и място на раждане – посочват се
населено място, община, област, държава;
г) гражданства;
д) пол;
е) лични документи – посочват се видът,
номерът, датата на издаване и структурата на
МВР, издала личните документи;
ж) постоянен адрес – посочват се област,
община, населено място, булевард/улица, номер, жилищен комплекс, номер/буква на блок,
вход, етаж, апартамент;
з) адрес за призоваване – посочват се област, община, населено място, булевард/улица,
номер, жилищен комплекс, номер/буква на
блок, вход, етаж, апартамент;
2. данни за полицейската регистрация: структура по чл. 5, номер и дата на регистрацията;
3. данни за умишленото престъпление от
общ характер:
а) вид и време на извършване – дата или
период;
б) кратко описание на престъплението;
в) квалификация на деянието по НК;
4. данни за образуваното досъдебно производство:
а) номер на досъдебното производство,
дата на образуване и структурата, в която се
провежда разследването;
б) име и фамилия на разследващия полицай;
5. дактилоскопна формула (ДФ);
6. дактилоскопен отпечатък от десния показалец;
7. наличие/липса на снимка (отбелязва се
с „Х“ в съответното поле);
8. данни за експерт-криминалиста, извършил
регистрацията: длъжност, име и фамилия, и
дата на извършване на регистрацията;
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9. пореден номер в Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS
(AFIS номер) и ДНК баркод;
10. данни за въвеждане на полицейската
регистрация в АИС „Интегрирана регионална
полицейска система“ (ИРПС): длъжност, име
и фамилия на служителя, въвел данните, дата
на въвеждане;
11. данни за снемане на полицейската регистрация:
а) номер и дата на заповедта за снемане на
регистрацията;
б) длъжност, име и фамилия на служителя,
снел картата;
в) дата на снемане;
г) основание за снемане;
12. други данни (описание на лицето):
а) цвят на очите – посочват се цвят и
особености на очите: кривогледство, слепота,
липса на око;
б) ръст в сантиметри;
в) особени белези/татуировки – посочват
се видът, разположението, посоката и се дава
кратко описание.
(2) В картата за полицейска регистрация на
лице задължително се попълват всички данни
по ал. 1.
(3) При попълване на картата за полицейска регистрация на лице имената на лицата се
изписват на кирилица и на латиница по лични
документи.
(4) Данните по ал. 1, т. 12 се изписват съобразно списък на понятията „особени белези/
татуировки“ и „особености на очите“ (приложение № 5).
(5) Картата за полицейска регистрация на
лице се съхранява в ГДКП.
Чл. 9. (1) Европейската дактилоскопна
карта съдържа:
1. лични данни за лицето, на което е извършена полицейска регистрация:
а) фамилия, име и презиме;
б) ЕГН/ЛНЧ;
в) дата на раждане;
г) пол;
д) място на раждане – държава, област,
община, населено място;
е) гражданства;
ж) установена самоличност – указва се дали
лицето е с установена самоличност, или не;
з) име и фамилия на родителите;
2. данни за полицейската регистрация:
а) структура, където лицето е дактилоскопирано, и дата на дактилоскопирането;
б) номер на полицейската регистрация и дата;
в) описание на престъплението и квалификация на деянието по НК – кратки данни за
извършеното престъпление и по кой член от НК;
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3. пореден номер в Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система (AFIS
номер), дактилоскопна формула (ДФ) и иззети
образци за ДНК профил на лицето;
4. изображения на дактилоскопните отпечатъци на пръстите от дясна и лява ръка;
5. контролни отпечатъци (лява ръка, ляв и
десен палец и дясна ръка);
6. печат на структурното звено по чл. 5 и
подпис на служителя, попълнил дактилоскопната карта;
7. изображения от отпечатъците на дланите
на лявата и на дясната ръка.
(2) Екземпляри на Европейската дактилоскопна карта се съхраняват в Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология (НИКК) и структурите по чл. 5.
Чл. 10. Регистрационният картон за ДНК
профил на лице (приложение № 4) съдържа:
1. лични данни на лицето по чл. 3:
а) име, презиме и фамилия;
б) ЕГН/ЛНЧ;
в) пол;
г) етническа принадлежност – по самоопределяне;
д) място на раждане – държава, област,
община, населено място;
е) определен ДНК профил – ДНК баркод;
2. данни за полицейската регистрация:
а) структура, служител, иззел пробата, и дата;
б) пореден номер и дата на полицейската
регистрация;
в) описание на престъплението и квалификация на деянието по НК – попълват се кратки
данни за извършеното престъпление и по кой
член от НК.
Чл. 11. (1) При привличане на обвиняем
разследващият полицай, водещ досъдебното
производство, попълва в картата за полицейска
регистрация на лице данните по чл. 8, ал. 1,
т. 1, 3 и 4.
(2) Разследващият полицай предава на експерт-криминалиста лицето по чл. 3 за описание,
дактилоскопиране и фотографиране заедно с
картата за полицейска регистрация на лице.
(3) Експерт-криминалистът:
1. записва данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 – 8
в полицейския регистър;
2. изготвя снимка в три пози по правилата на сигналистическата фотография (десен
профил, анфас и ляв три четвърти профил) и
отбелязва в картата за полицейска регистрация
на лице наличието или липсата на снимка в
съответствие с чл. 13;
3. записва върху снимката имената на лицето, ЕГН/ЛНЧ, място на раждане, номера и
датата на регистрацията;
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4. снема дактилоскопните отпечатъци от
пръстите и дланите;
5. попълва Европейската дактилоскопна
карта и извежда дактилоскопната формула;
6. установява и попълва в картата за полицейска регистрация на лице особените белези на
лицето съобразно изискванията на чл. 8, ал. 4;
7. допълва в картата за полицейска регистрация на лице данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 и
т. 5 – 9;
8. изземва проби за ДНК профил на лицата и отразява ДНК баркода в полицейския
регистър, картата за полицейска регистрация
на лице, както и данните в регистрационния
картон (приложение № 4).
(4) Служителят в структурното звено по
чл. 5, въвеждащ данните за полицейската регистрация на лицето в ИРПС, попълва в картата
за полицейска регистрация на лице данните по
чл. 8, ал. 1, т. 10.
Чл. 12. (1) Картата за полицейска регистрация на лице се попълва в един екземпляр и се
изпраща в ГДКП.
(2) Европейската дактилоскопна карта се
изготвя и попълва във:
1. РУ – в 3 екземпляра;
2. СДВР, ОДМВР, РУТП към ОТП, РДГП
и ГПУ към ГДГП – в 2 екземпляра.
(3) Документите по чл. 8 и 9 се попълват
машинно или текстът се изписва с технически
шрифт.
Чл. 13. (1) Полицейска регистрация се
извършва за всяко привличане на лице като
обвиняем независимо от предишна такава и се
попълва нова карта за полицейска регистрация
на лице.
(2) Ново фотографиране и дактилоскопиране
се извършва, ако са изминали повече от три години от последната съществуваща регистрация.
(3) Ново фотографиране се извършва и
преди изтичане на три години от последната
регистрация, когато се установят трайни изменения по лицето на регистрирания, като за
сравнение се използва последната снимка от
полицейската регистрация.
Чл. 14. (1) В случай че не се прави ново
дактилоскопиране по чл. 13, ал. 2, дактилоскопният отпечатък от десния показалец от новата
карта за полицейска регистрация задължително
се сверява с дактилоскопния отпечатък от съществуваща регистрация на лицето.
(2) Когато експерт-криминалистът не разполага с дактилоскопния отпечатък от десния
показалец от предишна регистрация, изисква
отпечатъка от СДВР или ОДМВР, където се
извършва справка в AFIS.
(3) В картата за полицейска регистрация
на лице се записва дактилоскопната формула,
изведена при последното дактилоскопиране
на лицето.
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(4) Проби за ДНК профил на лицето се
изземват само ако не са иззети при предишна
регистрация.
Чл. 15. (1) Екземпляр от Европейската
дактилоскопна карта се съхранява в Дактилоскопна картотека във:
1. РУ и РУТП;
2. научно-техническите лаборатории (НТЛ),
базовите научно-технически лаборатории
(БНТЛ) в ОДМВР и отдел „Експертна криминалистическа дейност“ (ОЕКД) в СДВР;
3. РДГП и ГПУ към ГДГП.
(2) Дактилоскопните отпечатъци на регистрираното лице се сравняват с дактилоскопните следи, намерени при разследването на
престъпления, останали неразкрити, след което
екземплярите на дактилоскопната карта се
подреждат по реда на ал. 1.
(3) Екземпляр на Европейската дактилоскопна карта и картата за полицейска регистрация на лице се предават в срок до седем
дни за въвеждане на данните в ИРПС.
(4) Снимката от полицейска регистрация
се изпраща за въвеждане в ИРПС в срок до
седем дни в СДВР, ОДМВР, РДГП и ГПУ към
ГДГП по електронна поща на създадени за
целта пощенски кутии, като в името на файла
се отразяват ЕГН, номерът на регистрацията
и структурата, която я е извършила.
Чл. 16. (1) Служителите в СДВР, ОДМВР,
РУ, РУТП, РДГП и ГПУ задължително въвеждат
в ИРПС данните за полицейската регистрация
в срок до седем дни от получаването им.
(2) Екземпляр на Европейската дактилоскопна карта и картата за полицейска регистрация на лице се изпращат в Централната
дактилоскопна картотека (ЦДК) в НИКК в
срок до четиринадесет дни от извършването
на полицейската регистрация.
(3) Иззетите ДНК проби заедно с регистрационния картон (приложение № 4) се изпращат
в НИКК в срок до седем дни след извършване
на полицейската регистрация.
Чл. 17. (1) Експерт-криминалистите в НИКК,
СДВР и ОДМВР въвеждат отпечатъците и данните на регистрираното лице от Европейската
дактилоскопна карта в базата данни на AFIS и
записват AFIS номера в картата за полицейска
регистрация на лице.
(2) Преди подреждането в Дактилоскопна
картотека и ЦДК в НИКК се извършва сравняване на дактилоскопните отпечатъци на
регистрираното лице с дактилоскопните следи,
въведени в базата данни AFIS.
(3) При установяване на несъответствие
между въведените дактилоскопни отпечатъци и/или лични данни на едно лице и тези,
съхранявани за същото лице в базата данни
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на система AFIS, експерт-криминалистите по
ал. 1 уведомяват за това структурата, която е
извършила полицейската регистрация, НИКК
и ГДКП.
(4) При установяване на действителната
самоличност на лицето структурата по чл. 5,
която е извършила полицейската регистрация,
изготвя мотивирано предложение за служебно снемане на недействителната полицейска
регистрация. На лицето, което е привлечено
като обвиняем, се извършва нова полицейска
регистрация по реда на тази наредба.
(5) Картата за полицейска регистрация
на лице се изпраща от структурите по ал. 1
в ГДКП задължително в 20-дневен срок от
попълването є.
Раздел III
Снемане на полицейска регистрация
Чл. 18. Полицейската регистрация се снема
след писмено искане на заинтересовано лице
или по служебен ред.
Чл. 19. (1) Снемане на полицейска регистрация се извършва след писмено мотивирано
искане на регистрираното лице или на наследниците му.
(2) Към искането по ал. 1 задължително се
прилагат документи, удостоверяващи наличие
на основание по чл. 160, ал. 2 ЗМВР.
(3) Лицата с полицейска регистрация могат да подават документите по ал. 1 и 2 в
структурите по чл. 5. Постъпилите документи
се изпращат на структурното звено на МВР, в
което е извършена регистрацията.
(4) Ръководителят на структурата по чл. 5,
където е извършена регистрацията, разпорежда
извършване на проверка, след което изпраща в
ГДКП мотивирано предложение по чл. 21, ал. 1
с приложени към него документи по ал. 2 за
издаване на писмена заповед за снемане или
отказ за снемане на полицейската регистрация.
Чл. 20. (1) Служебно снемане на полицейска
регистрация се извършва, когато в структурите
по чл. 5 се получат по служебен път документи,
удостоверяващи наличието на основание за
снемане по чл. 160, ал. 2 ЗМВР.
(2) Основание за снемане може да се установи
служебно и в документален или автоматизиран
информационен фонд на МВР по чл. 27.
(3) Ръководителите на структурите по чл. 5
изготвят мотивирано предложение за издаване
на писмена заповед за служебно снемане на
полицейската регистрация, към което се прилагат документите по ал. 1.
(4) Предложението по ал. 3 и приложените
към него документи се изпращат в ГДКП.
(5) Служебно снемане по ал. 2 се извършва
и по предложение на комисия, определена със
заповед на директора на ГДКП. Комисията
следва реда за снемане, определен в ал. 3.
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Чл. 21. (1) Снемането на полицейската
регистрация се извършва след изготвяне на
мотивирано предложение от ръководителите
на структурите по чл. 5.
(2) Полицейската регистрация се снема или
се отказва снемането є с писмена заповед на
министъра на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Копие от заповедта за снемане или отказ
за снемане на полицейската регистрация се
изпраща за сведение и изпълнение на структурите по чл. 5 и на НИКК.
Чл. 22. (1) Снемането на полицейска регистрация се извършва след издаване на заповед
по чл. 21, ал. 2.
(2) Главна дирекция „Криминална полиция“
заличава данните по чл. 8, ал. 1, т. 2, 3, 4, 8 и
10 за конкретната регистрация чрез зачертаването им в картата за полицейска регистрация
на лице по начин, непозволяващ използването
им, и вписва данните по чл. 8, ал. 1, т. 11.
(3) Когато са извършени други полицейски регистрации на лицето, личните данни в
картата за полицейска регистрация на лице,
дактоформулите, AFIS номерът, ДНК баркодът
и снимките се запазват.
(4) В случай че лицето няма друга полицейска
регистрация, картата за полицейска регистрация
на лице се унищожава по ред, определен със
заповед на директора на ГДКП.
Чл. 23. (1) Копие на заповедта по чл. 21,
ал. 2 се изпраща на структурите по чл. 5.
(2) След получаване копието на заповедта
по чл. 21, ал. 2 служителите от структурата,
извършила полицейската регистрация:
1. заличават данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 – 8
за полицейската регистрация в полицейския
регистър чрез зачертаване по начин, непозволяващ използването им, и вписват данните по
чл. 7, ал. 2, т. 9 в него;
2. заличават данните по чл. 8, ал. 1, т. 2, 3,
4, 8 и 10 чрез изтриване на записа в ИРПС.
(3) В случай че лицето няма други полицейски регистрации, данните по чл. 8, ал. 1, т. 1 и
6 и записите на снимките в ИРПС се изтриват
от служителите в СДВР, ОДМВР, РУ, РУТП,
РДГП и ГПУ.
Чл. 24. (1) Копие от заповедта по чл. 21,
ал. 2 се изпраща в НИКК, където се заличава
полицейската регистрация в базата данни AFIS
и в Националната ДНК база данни.
(2) Данните по ал. 1 се заличават в Европейската дактилоскопна карта по начин, непозволяващ използването им, като се вписват
номерът и датата на заповедта за снемане на
регистрацията.
(3) Данните по чл. 10, ал. 1, т. 2 се заличават
в регистрационния картон (приложение № 4)
по начин, непозволяващ използването им, като
се вписват номерът и датата на заповедта за
снемане на регистрацията.
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Чл. 25. Служителите в структурите по чл. 15,
поддържащи „Дактилоскопна картотека“, унищожават екземплярите на Европейската дактилоскопна карта на лицето след снемане на
всичките му полицейски регистрации, като за
това се изготвя протокол.
Чл. 26. (1) Лицето, подало искане за снемане на полицейска регистрация по чл. 19, ал. 1,
се уведомява за снемането є или за отказа за
снемане от структурата на МВР по адрес за
призоваване.
(2) Заверен препис от заповедта по чл. 21,
ал. 2 се връчва на заинтересованото лице по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Връчването се удостоверява чрез подпис на
лицето и дата върху копие на заповедта, изпратено на структурата по ал. 1.
(3) Структурата на МВР по ал. 1 връща в
срок от седем дни в ГДКП:
1. копието на заповедта по чл. 21, ал. 2,
подписано от лицето;
2. документите по ал. 2, когато лицето по
ал. 1 не е установено на адреса за призоваване.
Раздел IV
Информационни фондове, свързани с полицейската регистрация
Чл. 27. Информационните данни за полицейската регистрация се съхраняват във:
1. документални информационни фондове – „Полицейски регистър“, „Картотека полицейска регистрация“, „Централна дактилоскопна
картотека“ и „Дактилоскопни картотеки“;
2. автоматизирани информационни фондове – АИС „Централен полицейски регистър“
(ЦПР), АИС „Интегрирана регионална полицейска система“ (ИРПС), „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS“
и „Национална ДНК база данни“.
Чл. 28. Информационните фондове по чл. 27
се поддържат във:
1. Главна дирекция „Криминална полиция“:
а) „Картотека полицейска регистрация“ в
документален архивен вид, в която се съхраняват
картите за полицейска регистрация на лицата;
б) АИС „Интегрирана регионална полицейска система“;
2. Националния институт по криминалистика
и криминология:
а) „Централна дактилоскопна картотека“, в
която се съхраняват Европейските дактилоскопни карти на лицата;
б) АИС „Автоматизирана дактилоскопна
идентификационна система – AFIS“;
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в) АИС „Национална ДНК база данни“;
3. регионалните дирекции „Гранична полиция“ и ГПУ към ГДГП:
а) „Полицейски регистър“ в документален
вид;
б) „Дактилоскопна картотека“, в която се
съхраняват екземпляри от Европейските дактилоскопни карти;
в) АИС „Интегрирана регионална полицейска система“;
4. Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – АИС „Централен полицейски регистър“, в който се съхраняват данни за
всички полицейски регистрации;
5. Столичната дирекция на вътрешните
работи, ОДМВР и РУ:
а) „Полицейски регистър“ в документален
вид;
б) „Дактилоскопна картотека“, в която се
съхраняват екземпляри от Европейските дактилоскопни карти;
в) АИС „Интегрирана регионална полицейска система“;
6. районните управления „Транспортна полиция“ към ОТП в ГДКП:
а) „Полицейски регистър“ в документален
вид;
б) „Дактилоскопна картотека“, в която се
съхраняват екземпляри от Европейските дактилоскопни карти;
в) АИС „Интегрирана регионална полицейска система“.
Раздел V
Контрол
Чл. 29. Директорите на ГДКП, ГДБОП,
ГДГП, НИКК, СДВР и ОДМВР осъществяват
контрол по прилагането на тази наредба в
съответните структури на МВР.
Чл. 30. Ръководителите на структурите по
чл. 5 осъществяват контрол върху законосъобразното, пълното и точното попълване на
съответните регистри, карти и документи,
отразяването им в ИРПС и изпращането им в
НИКК и ГДКП.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 59,
ал. 6 във връзка с чл. 21, т. 11 ЗМВР.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № Iз-1187
от 2007 г. за реда за извършване на полицейска
регистрация (ДВ, бр. 56 от 2007 г.).
Министър: Цв. Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПОЛИЦЕЙСКИ РЕГИСТЪР
на лица, извършили умишлени
престъпления от общ характер
в ........................................................................................................................................................................
(структурно звено на МВР)

Вид на
престъплението
и
квалификация
на
деянието
по НК

Време на извършване
на престъплението –
дата или период

Дата
на
регистрация

№ на досъдебно производство

№
на
полицейска
регистрация

ИмеДлъжност, Данни за
Данни за
на, ЕГН/ име, фами- ДНК проснемане на
ЛНЧ на
лия
фил на
полицейската
регистри- и подпис
лицето
регистрация –
ранона служи(баркод)
№ на заповед,
то
теля,
дата и основание
лице
извършил
регистрацията

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1, т. 2

КАРТА ЗА ПОЛИЦЕЙСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕ
AFIS №

ЕГН

( ЛНЧ )

ДНК

Имена

ДФ

(бащино)

(собствено )
(фамилно и второ фамилно )

Дактилоскопен
отпечатък от
десния палец

(псевдоним / прякор )

( други имена / имена на латиница )

Дата на
раждане

Място на раждане

(държава, област, община, населено място )

Фотоснимка

ДА

НЕ

ПОЛИЦЕЙСКА РЕГИСТРАЦИЯ
Рег. в
на

(дата)

под №

(структура по чл .5)

за

(номер от полицейския
регистър)

(престъпление - вид и време на извършване
дата или период

(кратко описание на престъплението

(квалификация на деянието по НК )

от дата

по описа на

(дата на образуване на ДП )

(област, община, населено място ; за чуждите граждани - държава )

Адрес за
призоваване

(бул./ул., номер , ж.к., бл., вх., ет., ап.)
(област, община, населено място ; за чуждите граждани - държава )
(бул./ул., номер , ж.к., бл., вх., ет., ап.)

ДРУГИ ДАННИ
Цвят на очите

(посочват се цвета и особености на очите )

Особени белези/татуировки

(длъжност, име и фамилия )

(длъжност, име и фамилия )

(мъж/жена )

(вид на документа , номер , издаден от , на дата )

(вид, разположение , посока , описание )

(разследващ полицай - длъжност, име и фамилия )

Снемане на
пол. регистрация - заповед №
Служител снел

Пол

Ръст в см

(структура на МВР )

Служител регистрирал
Въвел в ИРПС

(посочват се гражданството /-вата на лицето )

)

по чл. от НК
По ДП №

Гражданства
Лични
документи
Постоянен
адрес

на дата

(номер , от дата)

на дата

Попълнил
експерт-криминалист

(длъжност, име и фамилия )

на дата
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1, т. 4

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1, т. 5
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Приложение № 5
към чл. 8, ал. 4
СПИСЪК
на понятията за попълване на данните в полета „особени белези/татуировки“ и „особености на очите“
в картата за полицейска регистрация на лице
I. ВИД НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ:
БЕЛЕГ:
ИЗГАРЯНЕ

ОПЕРАЦИЯ

ПЕТНО

СРЯЗВАНЕ

УХАПВАНЕ

ЗА ЗЪБИ:
БЯЛ МЕТАЛ

ЖЪЛТ МЕТАЛ

БЕЗ:
напр. НОС

ОКО

БЕНКА

БРАДАВИЦА

УХО

ДРУГО – напр. част от
орган/крайник

ДЕФЕКТ:
напр. НА ОРГАН

КРАЙНИК

ЧАСТ НА ТЯЛОТО

напр. ОРГАН

КРАЙНИК

ДРУГО

КОСТНА ТЪКАН

МАСТНА ТЪКАН

ИЗКУСТВЕН:

НЕПОДВИЖЕН:
напр. КРАЙНИК

ДРУГО

ОКОСМЯВАНЕ

ПИГМЕНТАЦИЯ

СЛЕДИ ОТ ШАРКА

II. ВИД НА ТАТУИРОВКАТА:
БИЖУТА:
БИЖУ

ГРИВНА

МЕДАЛЬОН

ПРЪСТЕН

ТЕКСТ

ДРУГИ (ЙЕРОГЛИФИ)

ГУЩЕР

ЗМИЯ

БУКВИ:
БУКВИ
ВЛЕЧУГИ:
ВЛЕЧУГО

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ:
КВАДРАТ

КРЪГ

ЛИНИИ

ТРИЪГЪЛНИК

ДРУГА ГЕОМЕТРИЧНА ФИГУРА

ТОЧКИ

ДРУГИ ТАТУИРОВКИ:
ВЕЗНИ

ДРАКОН

КОКАЛ

КУКЛА

ЛЕНТА

МАСКА

ПАЯЖИНА

ПЛАМЪК

ПЛАНИНА

СТАТУЯ

ХЛЯБ

ЦИГАРИ

ЦИФРИ

ЧУВАЛ

ДРУГА
РИСУНКА

БИК

ВЪЛК

ЕЛЕН

ЖИРАФ

ЗАЕК

КАМИЛА

КЕНГУРО

КОН

КОСТЕНУРКА

КОТКА

КРОКОДИЛ

КУЧЕ

ЛИСИЦА

ЛЪВ

МАГАРЕ

МАЙМУНА

МЕЧКА

МИДА

МИШКА

ОКТОПОД

ПАНТЕРА

ПРАСЕ

ПРИЛЕП

РИБА

СЛОН

СЪРНА

ТАРАЛЕЖ

ТИГЪР

ДРУГО
ЖИВОТНО

ЛУЛА

ОЧИЛА

ТАБАКЕРА

ЖИВОТНИ:

ЛИЧНИ ВЕЩИ:
ЗАПАЛКА
ДРУГА ВЕЩ

ЧАДЪР
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НАСЕКОМИ:
БРЪМБАР

ПАЯК

ПЕПЕРУДА

РЪКАВИЦА

ЦИЛИНДЪР

ДРУГО НАСЕКОМО

ОБЛЕКЛО:
ОБУВКА

ШАПКА

ДРУГО ОБЛЕКЛО
ОРЪЖИЕ:
БОЗДУГАН

БОМБА

БРАДВА

БРОНЕТРАНСПОРТЬОР

КОПИЕ

ЛЪК

НОЖ

ОРЪДИЕ (ТОП)

ПИСТОЛЕТ

ПУШКА

РЕВОЛВЕР

САБЯ

ТАНК

ТОМАХАВКА

ШЛЕМ

ЩИТ

ЛЕВ

МОНЕТА

ПАРИ

ДРУГИ ПАРИ

БУХАЛ

ГЪЛЪБ

ГЪСКА

ЛЕБЕД

ОРЕЛ

ПАПАГАЛ

ПАУН

ЧАЙКА

ЩЪРКЕЛ

ДРУГА
ПТИЦА

БОР

ГЪБА

ДЪРВО

ЖЪЛЪД

КЛОН

КРУША

ЛИСТО

МАЛИНА

ПАЛМА

ТРЪН

ШИШАРКА

ЯБЪЛКА

ДРУГО
РАСТЕНИЕ

КРЕПОСТ

КЪЩА

НЕБОСТЪРГАЧ

ДРУГА СГРАДА

ДРУГО ОРЪЖИЕ
ПАРИ:
ДОЛАР
ПТИЦИ:

РАСТЕНИЯ:

СГРАДИ:
ДВОРЕЦ
СИМВОЛИ:
ГЕРБ

ДЕТЕЛИНА

ЕМБЛЕМА

ЗЕМНО КЪЛБО

ЗНАМЕ

ЗОДИЯ

КАРО

КАЧУЛКА

КОРОНА

КУПА

ПАГОН

ПЕТОЛЪЧКА

ПИКА

ПОДКОВА

П Р Е Ч У П Е Н
КРЪСТ

СПАТИЯ

ШЕРИФСКА
ЗНАЧКА

ЕВРЕЙСКА
ЗВЕЗДА

ДРУГ
СИМВОЛ

БУТИЛКА

ЧАША

ТЕМА „АЛКОХОЛ“

ВЕРИГА

РЕШЕТКА

ТЕМА „ЗАТВОР“

КАРТА

ТЕМА „ИГРА“

СЪРЦЕ

ХАЛКА

ТЕМА „ЛЮБОВ“

ВЪЛНИ

КОМПАС

КОРАБ

КОРМИЛО

КОТВА

ЛОДКА

МРЕЖА

ОСТРОВ

ПОЯС

ТРИЗЪБЕЦ

ФАР

ХАРПУН

ТЕМА „МОРЕ“

БАРАБАН

КИТАРА

МИКРОФОН

ПИАНО

ТЕМИ:
„АЛКОХОЛ“:
БУРЕ
„ЗАТВОР“:
БЕЛЕЗНИЦИ
„ИГРА“:
ЗАР
„ЛЮБОВ“:
СТРЕЛА
„МОРЕ“:

„МУЗИКА“:
АКОРДЕОН
ТЕМА „МУЗИКА“
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„НЕБЕ“:
БАЛОН

ВИТЛО

ДЪЖД

ЗВЕЗДА

ОБЛАК

ПАРАШУТ

ПОЛУМЕСЕЦ

РАКЕТА

САМОЛЕТ

СЛЪНЦЕ

БОГОРОДИЦА

ДЯВОЛ

ИСУС ХРИСТОС

СВЕТИЯ

БЕСИЛКА

ГИЛОТИНА

ГРОБ

КОВЧЕГ

КРЪСТ

СКЕЛЕТ

ЧЕРЕП

ТЕМА „СМЪРТ“

БОКСОВИ
РЪКАВИЦИ

ГИРА

КЪНКИ

РАНИЦА

СКА

СТИК

ТОПКА

ШАЙБА

ШЕЙНА

ЩЕКИ

АВТОМОБИЛ

ВАГОН

ВЕЛОСИПЕД

ЛОКОМОТИВ

МОТОЦИКЛЕТ

СВЕТОФАР

ТЕМА
„ТРАНСПОРТ“
МАРГАРИТКА

ТЕМА „НЕБЕ“
„РЕЛИГИЯ“:
АНГЕЛ
ТЕМА „РЕЛИГИЯ“
„СМЪРТ“:

„СПОРТ“:

ТЕМА „СПОРТ“
„ТРАНСПОРТ“:

„ЦВЕТЯ“:
ЕДЕЛВАЙС

КОКИЧЕ

ЛАЛЕ

ЛИЛИЯ

МОМИНА СЪЛЗА

РОЗА

ТЕМЕНУГА

ДРУГО ЦВЕТЕ

ГЛАВА

ГЪРДИ

ЕЗИК

КРАК

ОКО

ПОЛОВ ОРГАН

РЪКА

СЕДАЛИЩЕ

УСТА

УХО

ЮМРУК

ДРУГА ЧАСТ
ОТ ТЯЛО
ГРУПА ХОРА

ДЕТЕ

„ЧАСТ ОТ ТЯЛО“:

„ЧОВЕК“:
ВОДОЛАЗ

ГИМНАСТИК

ГОЛО ТЯЛО

ЖЕНА

ИНДИАНЕЦ

И С Т О Р И Ч Е С - КАУБОЙ
КА ЛИЧНОСТ

КОСМОНАВТ

КУКЕР

МОРЯК

МЪЖ

ПАЛАЧ

ПАЛЯЧО

ПИРАТ

ПОП

РУСАЛКА

СКИОР

ДРУГ ЧОВЕК

III. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВКА:
БРАДА

БУЗА

ВЕЖДА

ГЛАВА

ЗЪБ

КЛЕПАЧ

НОС

ОКО

УСТНА

УХО

ЧЕЛО

ШИЯ

БЕДРО

КОЛЯНО

КРАК

ПОДБЕДРЕНИЦА

ПРЪСТ НА
КРАК

СТЪПАЛО

КИТКА

ЛАКЪТ

МИШНИЦА

ПОДЛАКЪТНИЦА

ПРЪСТ НА
РЪКА

РЪКА

ГРЪБ

ГЪРДИ

КОРЕМ

ПОЛОВ ОРГАН РАМО

ТЯЛО

ДРУГАДЕ

IV. ПОСОКА НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВКА:
ГОРЕ

ГОРЕ ДЯСНО

ГОРЕ ЛЯВО

ГОРЕ СРЕДА

ДОЛУ

ДОЛУ ДЯСНО

ДОЛУ ЛЯВО

ДОЛУ СРЕДА

ДЯСНО

ЛЯВО

СРЕДА

СЕДАЛИЩЕ
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V. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ:
НЯМ

ВЛАЧИ КРАК

ХОДИ С ПАТЕРИЦИ

ЩРАКА С ПРЪСТИ

КРИВИ КРАКА

ГОВОРИ ДРЕЗГАВО

ГРИЗЕ НОКТИ

ЗАЕКВА

ЛОШО ЧУВА

ОБИЛНА МИМИКА

ПРОВЛАЧЕНА ПОХОД- ЧУПИ
КА
ПРЪСТИ

ГОВОРИ С АКЦЕНТ

ГОВОРИ БАСОВО

СРАСНАЛИ ПРЪСТИ

ИЗКРИВЯВА УСТНИ

ЧЕСТО ПЛЮВА

КЛАТЕЩА ПОХОДКА

КУЦА

ФЪФЛИ

Г ОВ ОР И Н А Д И А- ЖЕСТИКУЛИРА
ЛЕКТ

ЛЕВАК

ПОДСМЪРЧА

ПОЖЪЛТЕЛИ НОКТИ ГЛУХОНЯМ

ГОВОРИ БАВНО

ГОВОРИ БЪРЗО

ГЪРБИЦА

ПРИСВИВА ОЧИ

ХОДИ С БАСТУН

АЛБИНОС

ГЛУХ

ИЗПЪКНАЛА АДАМОВА БАРАБАНИ С ПРЪСТИ
ЯБЪЛКА

ГОВОРИ С ДЕФЕКТ

ГОВОРИ ПИСКЛИВО ДРУГО
VI. ОПИСАНИЕ НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВКА:
Подробностите за особения белег/татуировка се описват в свободен текст
VII. ОСОБЕНОСТИ НА ОЧИТЕ:
ИЗПЪКНАЛИ

МОНГОЛОИДНИ

НОС И
ЛЕЩИ

К О Н Т А К Т Н И НОСИ ОЧИЛА

РАЗНОГЛЕД

С ПЕРДЕ

С ПЕТНО

СЛЯП

ХЛЪТНАЛИ

СВИТО ОКО

3615

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2004 г. за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2004 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. употреба на инертни отпадъци, подходящи
за възстановяване на релефа, за запълване или
за строителни цели (изграждане, реконструкция
и рекултивация) в депа;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. натрупване на:
а) неопасни драгажни утайки по протежение
на брега на малки водни обекти, от които те
са драгирани;
б) неопасни утайки в повърхностни води,
вкл. на дъното на водни обекти и под него;“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 след думите „директора
на регионалната инспекция по околната среда
и водите“ се добавя „(РИОСВ)“.
§ 3. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 6:
„6. неидентифицирани и нови химични
вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност,

ефектът от които върху човека и околната
среда е неизвестен.“
§ 4. В чл. 35 се създава ал. 8:
„(8) Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед Ръководство за
извършване на основно охарактеризиране на
отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.“
§ 5. Създава се чл. 35а:
„35а. (1) Притежателят на отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране,
представя на директора на РИОСВ, на чиято
територия се образуват отпадъците, документацията от основното охарактеризиране във:
1. един екземпляр на хартиен и електронен
носител в случаите, когато за отпадъка не се
изисква изпитване за определяне на поведението
му при излужване;
2. два екземпляра на хартиен и електронен
носител в случаите, когато за отпадъка се изисква изпитване за определяне на поведението
му при излужване.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 директорът на
РИОСВ в 14-дневен срок от представяне на
документацията от основното охарактеризиране
може да изисква отстраняване на нередовности
и/или предоставяне на допълнителна информация от притежателя на отпадъка.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 директорът на
РИОСВ в 14-дневен срок от представяне на
документацията от основното охарактеризиране
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изпраща по служебен път документацията на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС), като прилага становище на РИОСВ по представената
документация.
(4) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС в 14-дневен срок от
представяне на документацията от основното
охарактеризиране може да изисква отстраняване на нередовности и/или предоставяне на
допълнителна информация от притежателя на
отпадъка.
(5) В случаите по ал. 2 и 4 притежателят
на отпадъка отстранява нередовностите и/или
предоставя допълнителна информация в срок,
определен от компетентния орган.
(6) В едномесечен срок от представяне на
документацията от основното охарактеризиране
или от отстраняване на нередовностите и/или
предоставяне на допълнителната информация:
1. директорът на РИОСВ в случаите по
ал. 1, т. 1 се произнася със становище, което
съдържа заключение относно:
а) възможността за депониране на разглеждания в документацията отпадък;
б) класа на депото съгласно чл. 11, ал. 1, в
което отпадъкът може да се депонира;
2. изпълнителният директор на ИАОС в
случаите по ал. 1, т. 2 се произнася със становище, което съдържа заключение относно:
а) възможността за депониране на разглеждания в документацията отпадък;
б) класа на депото съгласно чл. 11, ал. 1, в
което отпадъкът може да се депонира;
в) ключовите параметри, които периодично
да се изпитват за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от
основното охарактеризиране;
г) честотата на извършване на изпитване за
установяване на съответствието на получените
резултати с резултатите от основното охарактеризиране.“
§ 6. В чл. 37, ал. 1, т. 1 на края се поставя
запетая и се добавя „които отговарят на критериите за приемане съгласно част I, раздел
2, т. 2.4 на приложение № 1;“.
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 26 се изменя така:
„26. „Течни отпадъци“ са всички отпадъци
в течна форма, вкл. отпадъчните води, но с
изключение на утайките.“
2. Създава се т. 29, 30 и 31:
„29. „Драгажни утайки“ са утайките, получени при изгребване от дъното на водни обекти.
30. „Малки водни обекти“ са реките, езерата, язовирите, напоителните и отводнителните
канали, морските заливи и пристанищата.
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31. „Повърхностни води“ са водите на сушата с изключение на подземните води, както и
преходните и морските води.“
§ 8. В приложение № 2 към чл. 23 се правят
следните допълнения:
1. В раздел 3 се създава точка 3.12.1:
„3.12.1. При невъзможност за осигуряване
на естествени материали за изграждане на
площен дренаж се допуска използването на
геосинтетичен материал, който да отговаря на
следните изисквания:
а) да осигурява коефициент на филтрация
≥1.10-3 м/сек, който се поддържа стабилен при
дълготрайна експлоатация на депото;
б) да е устойчив на химическото и биологичното въздействие на инфилтрата от тялото
на депото;
в) да възпрепятства процесите на колматация;
г) да поема теглото и деформациите от намиращото се над него тяло на депото.“
2. В раздел 5 се създават точка 5.7 и точка
5.7.1:
„5.7. При повърхностно запечатване на
съществуващи депа за неопасни отпадъци, на
които са депонирани биоразградими отпадъци,
се допуска отвеждане на газови емисии от
тялото на депото в атмосферния въздух, при
условие че с проекта за изграждане на горния
изолиращ екран на депото се докаже, че газовите емисии от депото:
а) са незначителни и тяхното оползотворяване или изгаряне във факел е икономически
нецелесъобразно;
б) не водят до риск за живота и здравето
на хората и до риск или увреждане на околната среда.
5.7.1. Отвеждането на газовите емисии от
тялото на депото в атмосферния въздух се извършва посредством газоотвеждаща система,
включваща:
а) газов дренаж съгласно изискванията на
т. 4.8, 4.9 и 4.10;
б) вертикални газоотвеждащи кладенци.“
§ 9. В приложение № 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В таблица 2:
а) във втората колона на таблицата наименованието „По време на експлоатация на
депото“ се заменя с „Показатели“;
б) в третата колона на таблицата наименованието „След закриване на депото“ се заменя
с „По време на експлоатация на депото“.
2. В раздел 4:
а) точка 4.1.2 се изменя така:
„4.1.2. Вземането на проби се извършва
най-малко на три места преди започване на
дейностите по депониране, за да се установят
препоръчителните стойности за бъдещо вземане
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на проби. Вземането на проби от подземни
води се извършва съгласно стандарт БДС EN
ISO 5667 – 11.“;
б) създава се нова т. 4.1.3:
„4.1.3. Параметрите, които ще се анализират
в пробите от подземни води, се определят от
очаквания състав на инфилтрата от депото и
качеството на подземните води на съответната
територия. При избора на параметрите за анализ трябва да се отчете тяхната подвижност в
подземните води в зоната на депото.“;
в) досегашната т. 4.1.3 става 4.1.4;
г) досегашната т. 4.1.4 става 4.1.5;
д) досегашната т. 4.1.5 става 4.1.6 и думите
„Наблюденията по т. 4.1.4“ се заменят с „Наблюденията по т. 4.1.5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Ръководството по чл. 35, ал. 8 се утвърждава в срок до 31 март 2011 г.
§ 11. Разпоредбите на чл. 35а влизат в сила
от 1 април 2011 г.
Министър: Н. Караджова
3673

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 1
от 10 март 2011 г.

за реда и условията за водене, съхраняване
и достъп до регистъра на доставчиците на
удостоверителни услуги
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът
и условията за водене, съхраняване и достъп до
регистъра на доставчиците на удостоверителни
услуги (регистъра).
(2) Регистърът се води за:
1. доставчиците на удостоверителни услуги, установени на територията на Република
България;
2. акредитираните в Република България
доставчици на удостоверителни услуги, и
3. доставчиците на удостоверителни услуги,
установени в други държави съгласно националното законодателство на тези държави,
чиито удостоверения за квалифициран електронен подпис са признати по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис
за равностойни на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени
в Република България.
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Чл. 2. Регистърът е централизирана база
от данни, управлявана от информационна
система.
Чл. 3. Регистърът е електронен и се създава,
води, съхранява и поддържа от Комисията за
регулиране на съобщенията (комисията).
Г л а в а

в т о р а

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪРА. ВОДЕНЕ
НА РЕГИСТЪРА
Чл. 4. (1) В регистъра се вписват обстоятелства съобразно приложението към наредбата,
както следва:
1. обстоятелства относно регистъра и неговата схема на издаване;
2. обстоятелства за доставчиците на удостоверителни услуги по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2,
включително:
а) обстоятелства за услугите, предоставяни
от съответния доставчик на удостоверителни
услуги;
б) идентификация на актуалното състояние
на всяка услуга;
в) история на състоянието на всяка услуга;
3. базовите удостоверения на доставчиците на
удостоверителни услуги, включително данни за
срока на валидност на базовите удостоверения;
4. списък на доставчиците по чл. 1, ал. 2, т. 3;
5. базовото и оперативното удостоверение
на комисията.
(2) Данните относно обстоятелствата по
ал. 1, т. 1 и 2 се поддържат в отделен списък на
състоянието на услугите (доверителен списък)
в регистъра. Данните относно обстоятелствата
по ал. 1, т. 3 и 5, както и по ал. 1, т. 4 се поддържат в отделни списъци в регистъра.
(3) Комисията поддържа данните относно
обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 в съответствие
с изискванията на стандарта ETSI TS 102 231
версия 3. 1. 2 и следващите.
(4) Комисията поддържа данните за обстоятелствата по ал. 1 на български и на английски
език съобразно посоченото в приложението
към наредбата.
(5) В регистъра се поддържа история на
всички вписвания.
Чл. 5. (1) Вписването в регистъра се извършва чрез въвеждане на данни за вписваните
обстоятелства в базата данни на регистъра.
(2) Доставчиците на удостоверителни услуги
са длъжни да предоставят на комисията данни
за задължителните обстоятелства, подлежащи
на вписване, ведно с уведомлението за започване на дейност или със заявлението по чл. 44,
ал. 3 от Закона за електронния документ и
електронния подпис.
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(3) Доставчиците на удостоверителни услуги
са длъжни да заявят в комисията изменение на
вписани в регистъра данни в срок 5 работни
дни от настъпване на обстоятелството.
(4) Комисията приема с решения образци
на заявления за предоставяне на данни за
вписване в регистъра.
Чл. 6. (1) В случай на непълнота в подадените
данни комисията писмено уведомява доставчика
на удостоверителни услуги за необходимостта
от отстраняване на непълнотите.
(2) Комисията извършва вписване в регистъра в срок 7 работни дни от постъпване на
данните или от отстраняване на непълнотите.
(3) Доставчиците на удостверителни услуги носят отговорност за достоверността и
актуалността на представените за вписване в
регистъра данни.
Чл. 7. (1) Вписване на промяна в регистъра
се извършва чрез вписване на новите обстоятелства.
(2) Промени във вписаните в регистъра
обстоятелства могат да се извършват по инициатива на комисията, доставчик на удостоверителни услуги, и на Българската служба по
акредитация.
(3) Промени в обстоятелствата, вписани в
регистъра, се извършват в срок 7 работни дни
от възникване на основанието за извършване
на промени.
Чл. 8. Комисията задължително актуализира
регистъра на период не по-дълъг от 6 месеца.
Чл. 9. Частта от регистъра, съдържаща списъка на състоянието на услугите (доверителен
списък), се подписва с електронен подпис на
комисията.
Г л а в а

т р е т а

СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА
Чл. 10. Регистърът се съхранява безсрочно.
Чл. 11. (1) Регистърът е публичен и е достъпен чрез интернет страницата на комисията
по реда на Закона за електронното управление
и актовете по неговото приложение.
(2) Данните по чл. 4, ал. 1 от регистъра се
визуализират съгласно изискванията на Наредбата за електронните административни услуги
(обн., ДВ., бр. 48 от 2008 г.; изм., бр. 42 от
2009 г.), като списъкът на състоянието на услугите (доверителен списък) се възпроизвежда и
във формат PDF („Portable Document Format“).
(3) Комисията осигурява достъп до данните
относно обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и
2 и във формат, подлежащ на автоматизирана
обработка, съобразно изискванията на Решение
2009/767 на Европейската комисия от 16 ок-
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томври 2009 г. (изменено с Решение № 425
от 28 юли 2010 г., OB L 199/30, 31.07.2010) за
определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни
средства чрез „единични звена за контакт“ в
съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно услугите
на вътрешния пазар (OB L 299/18, 14.11.2009).
Чл. 12. Всеки може да извършва справка за
вписванията в регистъра чрез интернет страницата на комисията.
Чл. 13. Справките в регистъра са безплатни.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Услуги, предоставяни от доставчик на
удостоверителни услуги“ са услугите по чл. 19 от
Закона за електронния документ и електронния
подпис, както и други услуги, предоставяни от
доставчика, които са свързани с квалифицирани
електронни подписи и удостоверения за време.
2. „Списък на състоянието на услугите (доверителен списък)“ е доверителният списък по
смисъла на Решение 2009/767 на Европейската
комисия от 16 октомври 2009 г. (изменено с
Решение № 425 от 28 юли 2010 г., OB L 199/30,
31.07.2010) за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на
електронни средства чрез „единични звена за
контакт“ в съответствие с Директива 2006/123/
ЕО на Европейския парламент и Съвета относно услугите на вътрешния пазар (OB L 299/18,
14.11.2009).
§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията
на Решение 2009/767 на Европейската комисия
от 16 октомври 2009 г. (изменено с Решение
№ 425 от 28 юли 2010 г., OB L 199/30, 31.07.2010)
за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни
средства чрез „единични звена за контакт“ в
съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно услугите
на вътрешния пазар (OB L 299/18, 14.11.2009).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 38, ал. 4 от Закона за електронния документ
и електронния подпис и влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. В срок до две седмици от уведомяване
за приетите образци на заявленията по чл. 5,
ал. 4 от наредбата доставчиците на удостоверителни услуги, регистрирани по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис,
предоставят на комисията данните, необходими
за включване в регистъра.
Председател: В. Божков
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Приложение
Приложение
към
чл. 4, ал. 1
към чл. 4, ал. 1
№

Име на полето

1

2

А

Англ./ Задълбълг.
жителна
информация
(да/не)
3

Описание на съдържанието на полето

4

5

ОПЕРАТОР НА СПИСЪКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УСЛУГИТЕ (ДОВЕРИТЕЛЕН СПИСЪК)
Комисия за регулиране на съобщенията (комисията)

1

Identification Tag

1.1

TSL Id

1.2

TSL Tag

2

Scheme Information

2.1
2.2
2.3

TSLType

3

SchemeOperatorName

3.1

да

Идентификатор за списъка на състоянието на услугите
(доверителен списък – ДС), предоставяни от доставчиците на удостоверителни услуги (ДУУ)

да

Указател на ДС:
http://uri.etsi.org/02231/TSLTag

TSLVersionIdentifier

да

Идентификатор за версията на ДС

TSLSequenceNumber

да

Пореден номер на ДС. (Стойността е числото „1“ за
първото издание на ДС)

еn

да

Тип на ДС. Съдържа стойността:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
TSLType/generic

Name

en

да

Наименование на комисията на английски език

3.2

Name

bg

не

Наименование на комисията на български език

3.3

SchemeOperatorAddress

3.4

PostalAddress

3.4.1

StreetAddress

en

да

Улица по адреса на седалището на комисията на
английски език

3.4.2

Locality

en

да

Населено място по седалището на комисията на
английски език

3.4.3

PostalCode

en

да

Пощенски код по адреса на седалището на комисията

3.4.4

CountryName

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

3.4.5

StreetAddress

bg

не

Улица по адреса на седалището на комисията на
български език

3.4.6

Locality

bg

не

Населено място по седалището на комисията на
български език

3.4.7

PostalCode

bg

не

Пощенски код по адреса на седалището на комисията

3.4.8

CountryName

bg

не

Двубуквен код на Република България на български
език

3.5

Electronic Address

3.5.1

URI

en

да

Електронна препратка за достъп до интернет страницата на комисията

3.5.2

URI

en

да

Адрес на електронната поща на комисията

3.6

SchemeName

3.6.1

Name

en

да

Наименованието на регистъра на английски език

3.6.2

Name

bg

не

Наименованието на регистъра на български език

3.7

SchemeInformationURI

en

Седалище на комисията
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3.7.1

URI

en

да

Електронна препратка за достъп до интернет страницата на комисията, чрез която лицата могат да
получат информация за регистъра

3.8

StatusDeterminationApproach en

да

Електронна препратка за достъп до документа, описващ състоянието на услугите:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
StatusDetn/appropriate

3.9

SchemeTypeCommunityRules

en

да

Съдържа следните електронни препратки:
• Обща за доверителните списъци на всички държави
членки електронна препратка, насочваща към описание, което се прилага за всички доверителни списъци:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
schemerules/common.
Чрез електронната препратка се декларира участието
на ДС (с помощта на „TSL type“ и „Scheme name“ в
схемата от доверителните списъци на всички държави
членки.
• Електронна препратка, насочваща към описание,
което се прилага за ДС:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
schemerules/BG

3.10

SchemeTerritory

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

3.11

TSL policy/legal notice

3.11.1

TSLLegalNotice

en

да

Определя правния статут на ДС на английски език

3.11.2

TSLLegalNotice

bg

не

Определя правния статут на ДС на български език

3.12

HistoricalInformationPeriod

да

Продължителност на периода, през който в ДС се
предоставя историческа информация. Периодът е 179
години, считано от издаване на ДС.

3.13

PointersToOtherTSL

3.13.1

OtherTSLPointer

да

Електронна препратка за достъп до интернет страница,
съдържаща списък, съставен от Европейската комисия,
и електронни препратки към всички доверителни
списъци на държавите членки

3.14

List Issue Data And Time

да

Дата и час (универсално координирано време, представено във формат Zulu) на издаване на ДС

3.15

Next Update

да

Дата и час (универсално координирано време, представено във формат Zulu) на издаване на следващия
ДС. Полето се оставя празно, когато се указва, че ДС
е приключен. В случай че няма междинни промени
в състоянието на включените в ДС доставчици или
услуги, ДС трябва да бъде преиздаден в момента на
изтичане на последния издаден ДС.
Разликата между стойностите за дата и час в полето
„Next update“ и тези в „List issue date and time“ не
трябва да надвишава 6 месеца

3.16

Distribution Points

не

Електронна препратка за достъп до интернет страница,
на която е публикуван ДС и където могат да бъдат
намерени актуални версии на ДС

Б

en

еn

БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

1

TypeIdentifier

2

ROOT Name

2.1

Name

2.2

Name

3

CertificateDigitalIdentity

да

Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение

en

да

Наименование на базовото удостоверение на английски език

bg

не

Наименование на базовото удостоверение на български език
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3.1

Certificate fields details

3.1.1

Version

да

Версия на базовото удостоверение

3.1.2

Serial number

да

Уникален идентификационен код на базовото удостоверение. (Цифровият формат е представен в шестнадесетична бройна система)

3.1.3

X509Certificate

да

Удостоверение от тип X.509v3 – набор от данни, чрез
който еднозначно се удостоверява принадлежност
на публичния ключ към автора на квалифицирания
електронен подпис

3.1.4

Signature algorithm

да

Алгоритъм за създаването на електронния подпис

3.1.5

Signature algorithmOID

да

Идентификатор на алгоритъма за създаването на
електронния подпис

3.1.6

Issuer

3.1.6.1

Issuer CN=

да

Наименование на комисията (издателят на базовото
удостоверение) на английски език

3.1.6.2

Issuer CN=

не

Булстат на комисията

3.1.6.3

Issuer OU=

en

да

Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език

3.1.6.4

Issuer O=

en

да

Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език

3.1.6.5

Issuer C=

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

3.1.7

Subject

3.1.7.1

Subject CN=

en

да

Наименование на комисията (автор, подлежащ на
вписване в удостоверението) на английски език

3.1.7.2

Subject OU=

en

да

Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език

3.1.7.3

Subject O=

en

да

Наименование на комисията (организацията на автора)
на английски език

3.1.7.4

Subject C=

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

3.1.8

NotBefor

да

Дата и час на издаване на базовото удостоверение
(универсално координирано време, представено във
формат Zulu).

3.1.9

NotAfter

да

Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено
във формат Zulu).

3.1.10

Public key

да

Публичен ключ

3.1.11

Basic Containts

да

Основни ограничения на удостоверението на английски език

3.1.12

Subject Key Identifier

да

Идентификатор на ключа

3.1.13

Key Usage

еn

да

Предназначение на електронния подпис на английски
език

3.1.14

Certificate Policies

еn

да

Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език

3.1.15

Thumbprint Algorithm

да

Хеш-алгоритъм

3.1.16

Thumbprint

да

Хеш-идентификатор

В

en

en

ОПЕРАТИВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

1

TypeIdentifier

2

CA Name

2.1

Name

en

да

Електронна препратка за достъп до оперативното
удостоверение

да

Наименование на оперативното удостоверение на
английски език
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не

Наименование на оперативното удостоверение на
български език

Version

да

Версия на оперативното удостоверение

3.1.2

Serial number

да

Уникален идентификационен код на оперативното
удостоверение (Цифровият формат е представен в
шестнадесетична бройна система)

3.1.3

X509Certificate

да

Удостоверение от тип X.509v3 – набор от данни, чрез
който еднозначно се удостоверява принадлежност
на публичния ключ към автора на квалифицирания
електронен подпис

3.1.4

Signature algorithm

да

Алгоритъм за създаването на електронния подпис

3.1.5

Signature algorithmOID

да

Идентификатор на алгоритъма за създаването на
електронния подпис

3.1.6

Issuer

3.1.6.1

Issuer CN=

да

Наименование на комисията (издателя на удостоверение) на английски език

3.1.6.2

Issuer CN=

не

Булстат на комисията

3.1.6.3

Issuer OU=

en

да

Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език

3.1.6.4

Issuer O=

en

да

Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език

3.1.6.5

Issuer C=

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

3.1.7

Subject

3.1.7.1

Subject CN=

en

да

Наименование на комисията (автора, подлежащ на
вписване в удостоверението) на английски език

3.1.7.2

Subject OU=

en

да

Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език

3.1.7.3

Subject O=

en

да

Наименование на комисията (организацията на автора)
на английски език

3.1.7.4

Subject C=

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

3.1.8

NotBefor

да

Дата и час на издаване на оперативното удостоверение
(универсално координирано време, представено във
формат Zulu )

3.1.9

NotAfter

да

Дата и час на изтичане на срока на оперативното
удостоверение (универсално координирано време,
представено във формат Zulu)

3.1.10

Public key

да

Оперативният публичен ключ

3.1.11

Basic Containts

да

Основни ограничения на удостоверението на английски език

3.1.12

Subject Key Identifier

да

Идентификатор на ключа

3.1.13

Key Usage

еn

да

Предназначение на електронния подпис на английски
език

3.1.14

Certificate Policies

en

да

Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език

3.1.15

CRL Distribution Points

en

да

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16

Authority Key Identifier

да

Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган

3.1.17

Thumbprint Algorithm

да

Хеш-алгоритъм

3.1.18

Thumbprint

да

Хеш-идентификатор

en

en
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА КОМИСИЯТА, С КОЙТО СЕ ПОДПИСВА ДС

1

Scheme Identification

да

Включва идентификатор за ДС като низ символи
или низ от битове, който идентификатор подлежи
на удостоверяване чрез прилагане на алгоритъма за
създаване на електронния подпис.
Този идентификатор включва „TSL type“, „Scheme name“
и стойността на разширението SubjectKeyIdentifier на
удостоверението

2

Signature Algorithm Identifier

да

Идентификатор на алгоритъма, използван за създаването на електронния подпис. Това поле се включва
при създаването на подписа

3

Signature Value

да

Действителна стойност на електронния подпис, която
се получава след подписване на ДС с електронния
подпис на комисията. Всички полета на ДС трябва
да бъдат включени в изчисляването на подписа (с
изключение на полето „Signature Value“)

4

CertificateDigitalIdentity

4.1

Certificate fields details

4.1.1

Version

да

Версия на удостоверението

4.1.2

Serial number

да

Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна
система)

4.1.3

X509Certificate

да

Удостоверение от тип X.509v3 – набор от данни, чрез
който еднозначно се удостоверява принадлежност
на публичния ключ към автора на квалифицирания
електронен подпис

4.1.4

Signature algorithm

да

Алгоритъм за създаването на електронния подпис

4.1.5

Signature algorithmOID

да

Идентификатор на алгоритъма за създаването на
електронния подпис

4.1.6

Issuer

4.1.6.1

Issuer CN=

да

Наименование на комисията (издателя на удостоверението) на английски език

4.1.6.2

Issuer CN=

не

Булстат на комисията

4.1.6.3

Issuer OU=

en

да

Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език

4.1.6.4

Issuer O=

en

да

Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език

4.1.6.5

Issuer C=

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

4.1.7

Subject

4.1.7.1

Subject CN=

en

да

Име на автора (лице, представляващо комисията),
подлежащ на вписване в удостоверението

4.1.7.2

Subject OU=

en

да

Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език

4.1.7.3

Subject O=

en

да

Наименование на комисията (организацията на автора)
на английски език

4.1.7.4

Subject C=

en

да

Двубуквен код на Република България на английски
език

en

4.1.8

NotBefor

да

Дата и час на издаване на удостоверението (универсално
координирано време, представено във формат Zulu)

4.1.9

NotAfter

да

Дата и час на изтичане на срока на удостоверението
(универсално координирано време, представено във
формат Zulu)

4.1.10

Public key

да

Публичен ключ на автора

4.1.11

Basic Containts

да

Основни ограничения на удостоверението
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да

Идентификатор на ключа

еn

да

Предназначение на електронния подпис на английски
език

Certificate Policies

en

да

Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език

4.1.15

CRL Distribution Points

en

да

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

4.1.16

Authority Information Access еn

да

Достъп до информация за удостоверяващия орган,
издал удостоверението за квалифициран електронен
подпис (УКЕП)

4.1.17

Authority Key Identifier

да

Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган

4.1.18

Thumbprint Algorithm

да

Хеш-алгоритъм

4.1.19

Thumbprint

да

Хеш-идентификатор

Д

СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

1

TSP Information

2

TSP Name

2.1

Name

en

да

Наименование на ДУУ на английски език

2.2

Name

bg

да

Наименование на ДУУ на български език

3

TSP Trade Name

3.1

Name

en

не

Наименование или търговска марка (на английски
език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите

3.2

Name

bg

не

Наименование или търговска марка (на български
език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите

3.3

TSP Address

3.4

PostalAddress

3.4.1

StreetAddress

en

да

Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ
на английски език

3.4.2

Locality

en

да

Населено място по седалището на ДУУ на английски
език

3.4.3

PostalCode

en

да

Пощенски код по седалище и адрес на управление на
ДУУ на английски език

3.4.4

CountryName

en

да

Двубуквен код на държавата на английски език

3.4.5

StreetAddress

bg

не

Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ
на български език

3.4.6

Locality

bg

не

Населено място по седалището на ДУУ на български
език

3.4.7

PostalCode

bg

не

Пощенски код по седалище и адрес на управление
на ДУУ

3.4.8

CountryName

bg

не

Двубуквен код на държавата на български език

3.5

Electronic Address

3.5.1

URI

en

да

Електронна препратка за достъп до интернет страницата на ДУУ

3.5.2

URI

en

да

Адрес на електронна поща на ДУУ

3.6

TSP Information URI

еn

да

Електронни препратки за достъп до интернет страници, на които лицата могат да получат информация
за ДУУ. Указаните електронни препратки предлагат
адрес за достъп до информация относно общите условия на ДУУ, практики и политики на ДУУ и друга
информация, относима към услугите, посочени при
вписването на ДУУ в ДС

Седалище и адрес на управление
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Специфична информация за ДУУ и осъществяваната
от него дейност

БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ДУУ

1

TypeIdentifier

да

Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение на ДУУ

2

ROOT Name

2.1

Name

en

да

Наименование на базовото удостоверение на английски език

2.2

Name

bg

не

Наименование на базовото удостоверение на български език

3

CertificateDigitalIdentity

3.1

Certificate fields details

3.1.1

Version

да

Версия на удостоверението

3.1.2

Serial number

да

Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна
система)

3.1.3

X509Certificate

да

Удостоверение от тип X.509v3 – набор от данни, чрез
който еднозначно се удостоверява принадлежност
на публичния ключ към автора на квалифицирания
електронен подпис

3.1.4

Signature algorithm

да

Алгоритъм за създаването на електронния подпис

3.1.5

Signature algorithmOID

да

Идентификатор на алгоритъма за създаването на
електронния подпис

3.1.6

Issuer

3.1.6.1

Issuer CN=

да

Наименование на издателя на удостоверението на
английски език

3.1.6.2

Issuer CN=

не

Булстат/ЕИК на издателя

3.1.6.3

Issuer OU=

en

да

Наименование на организационната единица на издателя на английски език

3.1.6.4

Issuer O=

en

да

Наименование на физическото лице/организацията
на издателя на английски език

3.1.6.5

Issuer C=

en

да

Двубуквен код на държавата на английски език

3.1.7

Subject

3.1.7.1

Subject CN=

en

да

Наименование на автора, подлежащ на вписване в
удостоверението на английски език

3.1.7.2

Subject OU=

en

да

Наименование на организационната единица на автора
на английски език

3.1.7.3

Subject O=

en

да

Наименование на физическото лице/организацията
на автора на английски език

3.1.7.4

Subject C=

en

да

Двубуквен код на държавата на английски език

en

3.1.8

NotBefor

да

Дата и час на издаване на базовото удостоверение
(универсално координирано време, представено във
формат Zulu)

3.1.9

NotAfter

да

Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено
във формат Zulu)

3.1.10

Public key

да

Публичен ключ

3.1.11

Basic Containts

да

Основни ограничения на удостоверението на английски език

3.1.12

Subject Key Identifier

да

Идентификатор на ключа

3.1.13

Key Usage

да

Предназначение на електронния подпис на английски
език

en

en
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3.1.14

Certificate Policies

en

да

Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език

3.1.15

CRL Distribution Points

en

да

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

3.1.16

Authority Information Access en

да

Достъп до информация за удостоверяващия орган
(организационно обособено звено на ДУ У, което
осъществява дейността по издаване на УКЕП и по
предоставяне и поддържане на удостоверителни услуги за тях)

3.1.17

Authority Key Identifier

да

Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган

3.1.18

Thumbprint Algorithm

да

Хеш-алгоритъм

3.1.19

Thumbprint

да

Хеш-идентификатор

4

Status Starting Time

да

Дата и час, установяващи момента, от който е валидно
съответното състояние – последно регистриран статут
(универсално координирано време, представено във
формат Zulu)

Ж

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ НА ДУУ

1

Service Information

1.1

Service Type Identifier

еn

да

Електронна препратка за достъп до информация за
вида на услугата. В случай, че посочената услуга е
свързана с издаването на УКЕП:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC
В случай че посочената услуга е свързана с издаването
на други удостоверения, които не са УКЕП, указаната
електронна препратка е един от определените и посочени в клауза D.2 на ETSI TS 102 231 идентификатори,
отнасящи се до това поле.
Забележка. ДУ У, издаващи Online Certificate Status
Protokol (OCSP) отговори или CRL, които са част от
удостоверителните услуги на ДУУ, издаващ УКЕП, и
използват отделни двойки ключове за подписването
съответно на OCSP отговори и CRL, се включват в
ДС чрез използването на следната комбинация от
електронни препратки:
– стойност на полето „Service type identifier“:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP
в комбинация със следната стойност в полетата „Service
information ex tension“/additionalSer viceInformation
extension:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
SvcInfoExt/OCSP-QC
Описание: доставчик на информация за състоянието
на удостоверения, поддържащ сървър за OCSP като
част от услугата на ДУУ, издаващ УКЕП
– стойност на полето „Service type identifier“:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL
в комбинация със следната стойност в полетата „Service
information extension“ /additionalServiceInformation
extension:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
SvcInfoExt/CRL-QC
Описание: доставчик на информация за състоянието на
удостоверения, поддържащ CRL като част от услугата
на ДУУ, издаващ УКЕП
– стойност на полето „Service type identifier“:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC
в комбинация със следната стойност в полетата „Service
information extension“ /additionalServiceInformation
extension:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
SvcInfoExt/RootCA-QC
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Описание: базово удостоверение, от което може да
бъде проследена удостоверителна йерархия надолу
до удостоверяващ орган, издаващ УКЕП
– стойност на полето „Service type identifier“:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSA
в комбинаци я със следната стойност в „Ser vice
information ex tension“/additionalSer viceInformation
extension:
http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/
SvcInfoExt/TSS-QC
Описание: услуга за издаване на удостоверения за
време като част от услуга на ДУУ, издаващ УКЕП
2

Service Name

2.1

Name

en

да

Наименование на оперативното удостоверение/услугата на английски език

2.2

Name

bg

не

Наименование на оперативното удостоверение/услугата на български език

3

Service Digital Identity

да

Поне една форма на цифровия идентификатор (от
тип удостоверение X.509v3), използван в „TSP Service
Information – Service digital identity“ и чрез който
услугата може да бъде идентифицирана еднозначно

4

CertificateDigitalIdentity

4.1

Certificate fields details

4.1.1

Version

да

Версия на оперативното удостоверение

4.1.2

Serial number

да

Уникален идентификационен код на оперативното
удостоверение (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)

4.1.3

X509Certificate

да

Удостоверение от тип X.509v3 – набор от данни, чрез
който еднозначно се удостоверява принадлежност
на публичния ключ към автора на квалифицирания
електронен подпис

4.1.4

Signature algorithm

да

Алгоритъм за създаването на електронния подпис

4.1.5

Signature algorithmOID

да

Идентификатор на алгоритъма за създаването на
електронния подпис

4.1.6

Issuer

4.1.6.1

Issuer CN=

да

Наименование на издателя на удостоверението на
английски език

4.1.6.2

Issuer CN=

не

Булстат/ЕИК на издателя

4.1.6.3

Issuer OU=

en

да

Наименование на организационната единица на издателя на английски език

4.1.6.4

Issuer O=

en

да

Наименование на физическото лице/организацията
на издателя на английски език

4.1.6.5

Issuer C=

en

да

Двубуквен код на държавата на английски език

4.1.7

Subject

4.1.7.1

Subject CN=

en

да

Наименование на автора, подлежащ на вписване в
удостоверението на английски език

4.1.7.2

Subject OU=

en

да

Наименование на организационната единица на автора
на английски език

4.1.7.3

Subject O=

en

да

Наименование на физическото лице/организацията
на автора на английски език

4.1.7.4

Subject C=

en

да

Двубуквен код на държавата на английски език

4.1.8

NotBefor

да

Дата и час на издаване на удостоверението (универсално
координирано време, представено във формат Zulu)

4.1.9

NotAfter

да

Дата и час на изтичане на срока на удостоверението
(универсално координирано време, представено във
формат Zulu)

en
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да

Публичен ключ

да

Основни ограничения на удостоверението на английски език

да

Идентификатор на ключа

да

Предназначение на електронния подпис на английски
език

en

да

Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език

en

да

Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL

4.1.16

Authority Information Access en

да

Достъп до информация за удостоверяващия орган

4.1.17

Authority Key Identifier

да

Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган

4.1.18

Thumbprint Algorithm

да

Хеш-алгоритъм

4.1.19

Thumbprint

да

Хеш-идентификатор

5

Service Current Status

да

Електронна препратка за достъп до интернет страница
с данни за състоянието на услугата, както следва:
– Under Supervision (услуга под надзор) (http://uri.etsi.
org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
undersupervision);
– Supervision of Service in Cessation (услуга в процес на преустановяване на надзора) (http://uri.etsi.
org/TrstSvc/ eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
supervisionincessation);
– Supervision Ceased (преустановен надзор) (http://uri.
etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
supervisionceased);
– Supervision Revoked (прекратен надзор) (http://uri.
etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
supervisionrevoked);
– Accredited (акредитирана услуга) (http://uri.etsi.
org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/ Svcstatus/
accredited);
– Accreditation Ceased (п реус та новена а к ред и тация) (http://uri.etsi.org/ TrstSvc/ eSigDir-1999-93-ECTrustedList /Svcstatus/accreditationceased);
– Accreditation Revoked (прекратена акредитация)
(http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList
/Svcstatus/ accreditationrevoked).
Горепосочените състояния имат значение, както следва:
– Under Supervision (услуга под надзор): услугата, посочена в „Service digital identity“ и предлагана от ДУУ,
указан в „TSP name“, е под надзора на комисията;
– Supervision of Service in Cessation (услуга в процес
на преустановяване на надзора): услугата, посочена в
„Service digital identity“ и предлагана от ДУУ, указан в
„TSP name“, е в процес на преустановяване на надзора
върху нея, но все още е под надзор до преустановяването
или прекратяването му. В случай че отговорността
за осигуряване на този етап на преустановяване е
поета от лице, различно от посоченото в „TSP name“,
идентификацията на това ново лице се предоставя в
„Scheme service definition URI“;
– Supervision Ceased (преустановен надзор): услугата,
посочена в „Service digital identity“, не се предоставя от
ДУУ, указан в „TSP name“, и не е повече под надзор,
считано от датата на спирането на предоставянето
на услугата;
– Supervision Revoked (прекратен надзор): услугата,
посочена в „Service digital identity“, или самият ДУУ,
указан в „TSP name“, които са били под надзор, не
отговарят на изискванията на нормативната уредба.
Промяна на състоянието „Supervision Revoked“ се
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допуска в случай, че услугата или самият ДУУ отговарят на изискванията на нормативната уредба;
– Accredited (акредитирана услуга): акредитиращият
орган е извършил акредитация на ДУУ във връзка с
услугата, посочена в „Service digital identity“ и предлагана от ДУУ, указан в „TSP name“;
– Accreditation Revoked (прекратена акредитация):
акредитацията е прекратена съобразно секторната
схема за доброволна акредитация
6

Current Status Starting Date
And Time

да

Дата и час, установяващи момента, от който ДУУ е в
съответното състояние – последно регистриран статут
(универсално координирано време, представено във
формат Zulu)

7

Scheme Service Definition URI еn

не

Електронна препратка за достъп до интернет страница
на комисията, чрез която лицата могат да получат
информация за услугите

8

Service Supply Points

en

не

Електронна препратка за достъп до услугата

9

TSP Service Definition URI

en

не

Електронни препратки за достъп до интернет страници,
чрез които лицата могат да получат информация за
услугите, предлагани от ДДУ

10

Service information extensions en

не

Използва се, ако предоставената в „Service digital
identity“ информация не е достатъчна за еднозначното идентифициране на УКЕП и/или наличната
информация в съответните УКЕП не позволява да
бъде установено чрез машинна обработка дали УКЕП
се поддържа от устройство за сигурно създаване на
подписа (Secure Signature Creation Device – SSCD).
Полето се използва и структурира в съответствие с
разширението „Qualifications“, определено в приложение L.3.1 на ETSI TS 102 231

11

Service Approval History

не

Последователност от исторически данни за всяка
промяна на актуалното състояние на дадена услуга на
ДУУ в низходящ хронологичен ред (т.е. дата и час на
влизане в сила на следващото състояние на одобрение).
TSP(1) Service(1) History(1) (ДДУ(1) услуга(1) история(1)
(При наличие на полето „Service Approval History“
следващите полета (12.1 – 12.5) са задължителни за
попълване)

12

Service History Instance

12.1

Service Type Identifier

да

Идентификатор на вида на услугата във формата и със значението, използвани в „TSP Service
Information – Service type identifier“

12.2

Service Name

да

Наименованието, под което ДУУ предлага услугата,
указана в полето „TSP Service Information – Service
type identifier“ на английски език

12.3

Service Digital Identity

да

Поне една форма на цифровия идентификатор (от
тип удостоверение X.509v3), използван в „TSP Service
Information – Service digital identity“

12.4

Service Previous Status

да

Идентификатор на предходното състояние на услугата във формата и със значението, използвани в „TSP
Service Information – Service current status“

12.5

Previous Status Starting Data
and Time

да

Дата и час на влизане в действие на съответното
предходно състояние във формата и със значението,
използвани в „TSP Service Information – Service current
status starting date and time“

12.6

Service information Extendions еn

не

Специфична свързана с услугата информация на
английски език

еn
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ДУУ, УСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ (съгласно чл. 1, ал. 2, т. 3 от наредбата)

1

TSP Information (1)

1.1

TSP Name

1.1.1

Name

еn

да

Наименование на ДДУ на английски език

1.1.2

Name

bg

да

Наименование на ДДУ на български език

1.2

TSP Trade Name

1.2.1

Name

еn

не

Наименование или търговска марка (на английски
език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите

1.2.2

Name

bg

не

Наименование или търговска марка (на български
език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите

1.3

Accreditaion Status

да

Наличие на акредитация и наименование на акредитиращия орган

1.4

TSP Address

1.4.1

PostalAddress

1.4.2

StreetAddress

en

да

Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ
на английски език

1.4.3

Locality

en

да

Населено място по седалището на ДУУ на английски
език

1.4.4

PostalCode

en

да

Пощенски код по седалище и адрес на управление
на ДУУ

1.4.5

CountryName

en

да

Двубуквен код на държавата на английски език

1.4.6

StreetAddress

bg

не

Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ
на български език

1.4.7

Locality

bg

не

Населено място по седалището на ДУУ на български
език

1.4.8

PostalCode

bg

не

Пощенски код по седалище и адрес на управление
на ДУУ

1.4.9

CountryName

bg

не

Двубуквен код на държавата на български език

1.5

Electronic Address

1.5.1

URI

en

да

Електронна препратка за достъп до интернет страницата на ДУУ

1.5.2

URI

en

да

Адрес на електронна поща на ДУУ

1.6

TSP Information URI

en

да

Електронна препратка за достъп до интернет страница,
на която лицата могат да получат информация за ДУУ

1.7

TSP information extensions

еn

не

Специфична информация за ДУУ и осъществяваната
от него дейност на английски език

2

TSP Information (2)

2.1

Name

en

да

Наименование на ДУУ, поел отговорност съобразно
чл. 44, ал. 2, т. 2 от Закона за електронния документ
и електронния подпис на английски език

2.2

Name

bg

да

Наименование на ДУУ, поел отговорност съобразно
чл. 44, ал. 2, т. 2 от Закона за електронния документ
и електронния подпис на български език

2.3

Conditions

bg

да

Посочване на условията, при които е поета отговорност от ДУУ

2.4

TSP Information URI

en

да

Електронна препратка за достъп до интернет страницата на ДУУ, поел отговорността

3538

Седалище и адрес на управление
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-94
от 9 март 2011 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) във
връзка с Директива 2006/140/ЕО на Комисията
от 20 декември 2006 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на сулфурил флуорид като
активно вещество в приложение І към нея (ОВ,
Специално българско издание 2007 г., глава 04,
том 10, стр. 235 – 237), Директива 2007/20/ЕО на
Комисията от 3 април 2007 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за включване в приложение І към нея
дихлофлуанид като активно вещество (ОВ L 94,
04.04.2007 г., стр. 23 – 25), Директива 2007/69/ЕО
на Комисията от 29 ноември 2007 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на дифетиалон като активно вещество (ОВ L
312, 30.11.2007 г., стр. 23 – 25), Директива 2007/70/
ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на въглеродния диоксид като активно вещество в приложение IА към нея (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр.
26 – 28), Директива 2008/15/ЕО на Комисията от
15 февруари 2008 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на клотианидин като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 42,
16.02.2008 г., стр. 45 – 47), Директива 2008/16/ЕО
на Комисията от 15 февруари 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на етофенпрокс като
активно вещество в приложение I към нея (ОВ L
42, 16.02.2008 г., стр. 48 – 50), Директива 2008/75/
ЕО на Комисията от 24 юли 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на въглероден диоксид като активно вещество в приложение I към
нея (ОВ L 197, 25.07.2008 г., стр. 54 – 56), Директива 2008/77/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на тиаметоксам като активно вещество (ОВ L 198, 26.07.2008 г., стр. 41 – 43),
Директива 2008/78/ЕО на Комисията от 25 юли
2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на пропиконазол като
активно вещество (ОВ L 198, 26.07.2008 г., стр.
44 – 46), Директива 2008/79/ЕО на Комисията от
28 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел
включване на йодопропинил бутилкарбамат като
активно вещество в приложение I към нея (ОВ L

200, 29.07.2008 г., стр. 12 – 14), Директива 2008/80/
ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на циклохексилхидроксидиазен 1-оксид, калиева сол като активно вещество (ОВ L 200,
29.07.2008 г., стр. 15 – 17), Директива 2008/81/ЕО
на Комисията от 29 юли 2008 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за включване в приложение I към нея
на дифенакум като активно вещество (ОВ L 201,
30.07.2008 г., стр. 46 – 48), Директива 2008/85/ЕО
на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на тиабендазол като
активно вещество в приложение I към нея (ОВ L
239, 06.09.2008 г., стр. 6 – 8), Директива 2008/86/
ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като активно вещество (ОВ L 239, 06.09.2008 г., стр. 9 – 11), Директива 2009/84/ЕО на Комисията от 28 юли 2009 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на сулфурил флуорид като
активно вещество (ОВ L 197, 29.07.2009 г., стр.
67 – 69), Директива 2009/85/ЕО на Комисията от
29 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел
включване на куматетралил като активно вещество
в приложение I към нея (ОВ L 198, 30.07.2009 г.,
стр. 28 – 30), Директива 2009/86/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на фенпропиморф като активно вещество (ОВ L 198,
30.07.2009 г., стр. 31 – 34), Директива 2009/87/ЕО
на Комисията от 29 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за включване в приложение I към нея
на индоксакарб като активно вещество (ОВ L 198,
30.07.2009 г., стр. 35 – 38), Директива 2009/88/ЕО
на Комисията от 30 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за включване в приложение I към нея
на тиаклоприд като активно вещество (ОВ L 199,
31.07.2009 г., стр. 15 – 18), Директива 2009/89/ЕО
на Комисията от 30 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета с цел включване на азота като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 199,
31.07.2009 г., стр. 19 – 21), Директива 2009/91/ЕО
на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за включване в приложение I към нея
на динатриевия тетраборат като активно вещество
(ОВ L 201, 01.08.2009 г., стр. 39 – 42), Директива
2009/92/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на бромадиолон като активно вещество (ОВ L 201, 01.08.2009 г., стр. 43 – 45), Директива 2009/93/ЕО на Комисията от 31 юли
2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
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Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на алфахлоралоза като
активно вещество (ОВ L 201, 01.08.2009 г., стр.
46 – 49), Директива 2009/94/ЕО на Комисията от
31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване в приложение I към нея на борната
киселина като активно вещество (ОВ L 201,
01.08.2009 г., стр. 50 – 53), Директива 2009/95/ЕО
на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за включване в приложение I към нея
като активно вещество на алуминиев фосфид,
отделящ фосфин (ОВ L 201, 01.08.2009 г., стр.
54 – 57), Директива 2009/96/ЕО на Комисията от
31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване в приложение I към нея на динатриевия
октаборат тетрахидрат като активно вещество (ОВ
L 201, 01.08.2009 г., стр. 58 – 61), Директива 2009/98/
ЕО на Комисията от 4 август 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на борния оксид като активно вещество (ОВ
L 203, 05.08.2009 г., стр. 58 – 61), Директива 2009/99/
ЕО на Комисията от 4 август 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на хлорофацинон като активно вещество (ОВ
L 203, 05.08.2009 г., стр. 62 – 64), Директива
2009/150/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
флокумафен като активно вещество в приложение
I към нея (ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр. 75 – 77),
Директива 2009/151/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел
включване на толилфлуанид като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 313, 28.11.2009 г.,
стр. 78 – 80), Директива 2010/5/ЕС на Комисията
от 8 февруари 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 36, 09.02.2010 г.,
стр. 24 – 26), Директива 2010/7/ЕС на Комисията
от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на магнезиев фосфид, освобождаващ фосфин, като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 37, 10.02.2010 г., стр. 33 – 36),
Директива 2010/8/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на варфарин натрий
като активно вещество (ОВ L 37, 10.02.2010 г., стр.
37 – 39), Директива 2010/9/ЕС на Комисията от 9
февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел
продължаване на включването в приложение I
към нея на активното вещество алуминиев фосфид,
о с в о б ож д а в а щ ф о с ф о р ов одо р од (ОВ L 37,
10.02.2010 г., стр. 40 – 43), Директива 2010/10/ЕС
на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на бродифакум като активно вещество (ОВ L
37, 10.02.2010 г., стр. 44 – 46), Директива 2010/11/
ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изме-
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нение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на варфарин като активно вещество в приложение I към
нея (ОВ L 37, 10.02.2010 г., стр. 47 – 49), Директива 2010/50/ЕС на Комисията от 10 август 2010 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се във
включването в приложение I към нея на веществото дазомет в качеството на активно вещество
(ОВ L 210, 11.08.2010 г., стр. 30 – 32), Директива
2010/51/ЕС на Комисията от 11 август 2010 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, изразяващо се във включването в приложение I към нея на веществото
N,N-диетил-мета-толуамид в качеството на активно вещество (ОВ L 211, 12.08.2010 г., стр. 14 – 16),
Директива 2010/71/ЕС на Комисията от 4 ноември
2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване на веществото метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 288,
05.11.2010 г., стр. 17 – 19), Директива 2010/72/ЕС
на Комисията от 4 ноември 2010 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на веществото спинозад като активно вещество
(ОВ L 288, 05.11.2010 г., стр. 20 – 22), Директива
2010/74/ЕС на Комисията от 9 ноември 2010 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за продължаване на включването в приложение I към нея на активното
вещество въглероден двуокис към продуктов тип
18 (ОВ L 292, 10.11.2010 г., стр. 36 – 38), Директива 2011/10/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се във
включване в приложение I към нея на веществото бифентрин като активно вещество (ОВ L 34,
09.02.2011 г., стр. 41 – 44), Директива 2011/11/ЕС
на Комисията от 8 февруари 2011 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на веществото (Z,E)тетрадека-9,12-диенил ацетат като активно вещество в приложения I и IА към нея (ОВ L 34,
09.02.2011 г., стр. 45 – 48), Директива 2011/12/ЕС
на Комисията от 8 февруари 2011 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, състоящо се във включване в приложение I към нея на веществото феноксикарб
като активно вещество (ОВ L 34, 09.02.2011 г., стр.
49 – 51), Директива 2011/13/ЕС на Комисията от
8 февруари 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване в приложение I към нея на нонановата киселина като активно вещество (ОВ L
34, 09.02.2011 г., стр. 52 – 54) нареждам:
1. Утвърждавам списък на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз за включване в
състава на биоциди, включително изискванията
към тях съгласно приложение № І.
2. Утвърждавам списък на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз за включване в
състава на биоциди с нисък риск, включително
изискванията към тях съгласно приложение № ІА.
3. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на главния държавен здравен инспектор.
Заповедта отменя Заповед № РД-09-510 от
18.08.2010 г. (ДВ, бр. 69 от 2010 г.).
Министър: Ст. Константинов

2
Сулфурил
флуорид

Общоприето
наименование

3
Сулфурил дифлуорид
ЕС № 220-281-5
CAS № 2699-79-8

Наименование
по IUPAC
Идентификационни
номера

5
1 януари
2009 г.

1 юли
2011 г.

994 g/kg

Дата
на включване в този
списък

4
> 994 g/kg

Минимална чистота
на активното
вещество
в биоцида,
във формата,
в която той се
пуска на пазара

8
8 Консерванти
на дърво

18 Инсектициди, карициди и биоциди
30 юни
2021 г.

Подгрупа
биоциди

7
31 декември
2018 г.

Дата, на
която изтича
срокът, за
който
активното
вещество
е включено
в списъка

9
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават
само на и да се използват само от
професионални потребители, обучени
да работят с тях.
2. За ограничаване на риска за операторите и присъстващите наоколо
лица трябва да са предвидени подходящи мерки.
3. Трябва да се извършва мониторинг
на концентрацията на сулфурил флуорид в отдалечените слоеве на тропосферата.
Притежателят на разрешение за пускане на пазара се задължава да изпраща на Европейската комисия доклад за извършвания мониторинг по
т. 3 на всеки пет години, считано от
1 януари 2010 г.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешителни се спазват
следните условия:

Специфични изисквания*

1

10
1 януари
2009 г.

Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите

ВЕСТНИК

30 юни 2013 г.

Краен срок
за изпълнение
на изискванията
на чл. 19х
ЗЗВВХВС (с
изключение на
биоциди, които
съдържат повече
от едно активно
вещество; за
тези биоциди
крайният срок за
изпълнение на
изискванията на
чл. 19х
ЗЗВВХВС ще
бъде срокът,
посочен в
последното
решение за
включване на
съответното
активно
вещество)
6
31 декември
2010 г.

ДЪРЖАВЕН

1
1.

№
по
ред

Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди, включително изискванията към тях

Приложение № І

БРОЙ 27
С Т Р. 4 5

N-(дихлорофлуорометилтио)N',N'-диметил-Nфенилсулфамид
ЕС № 214-118-7
CAS № 1085-98-9

3

> 96 % w/w

4

1 март
2009 г.

5

28 февруари
2011 г.

6

28 февруари
2019 г.

7

8

8 Консерванти
на дърво

за борба с
други членестоноги

9
1. Продуктите се продават само на и
използват само от професионалисти,
обучени за тяхното използване.
2. Трябва да бъдат взети подходящи
мерки за защита на лицата, извършващи фумигация, както и на намиращите се в близост други лица по
време на фумигация, както и за вентилация на обработените сгради и
други затворени помещения.
3. Етикети и/или информационни листове за безопасност указват, че преди
фумигация на което и да е затворено
помещение всички хранителни продукти трябва да бъдат отстранени.
4. Извършва се мониторинг на концентрацията на сулфурил флуорид във
въздуха на горната тропосфера.
5. Държавите членки гарантират, че
докладите от мониторинга, посочени в
точка 4, се изпращат от притежателите
на разрешение директно до Комисията
на всеки пет години, започвайки найкъсно пет години след получаването
на разрешението. Границата за откриване при анализа е най-малко 0,5
ppt (равностойно на 2,1 ng сулфурил
флуорид/m³ тропосферен въздух).
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите, разрешени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се употребяват при използване на подходящи лични предпазни
средства.
2. Въз основа на идентифицираните
рискове за почвите трябва да се предприемат подходящи мерки за ограничаване на риска с цел защитата им.
3. В етикетите и/или в информационни листове за безопасност на
разреtените за промишлена употреба
биоциди трябва да е посочено, че
прясно обработеният дървен материал
трябва да се съхранява след обработката върху непропусклива твърда основа,
така че да се предотвратят преките загуби на биоцида в почвата и да се позволи събирането му с цел повторната
му употреба или обезвреждане.

10

ВЕСТНИК

2

1 март
2009 г.

1 юли
2011 г.

ДЪРЖАВЕН

Дихлофлуанид

2

46

2.

1

С Т Р.
БРОЙ 27

1

3.

2

Клотианидин

3

(E)-1-(2-хлоро-1,3тиазол-5-илметил)3-метил-2нитрогуанидин
ЕО № 433-460-1
CAS № 210880-92-5

4

950 g/kg

5

1 февруари
2010 г.

6

31 януари 2012 г.

7

31 януари
2020 г.

8

8 Консерванти
на дърво

9
В съответствие с чл. 16 ЗЗВВХВС и
приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) при
оценяването на заявлението за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид се оценяват възможните употреби/сценарии на експозиция и/или групи население, които
могат да бъдат изложени на въздействието на биоцида и които не са били
разгледани като представителни при
оценката на риска на равнище на
Общността. При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоциди
трябва да се оценят рисковете и да се
установи, че са предприети подходящи
мерки или са определени специални
условия за намаляване на установените рискове до приемливи нива.
Разрешенията за пускане на пазара
могат да се издават само когато данните в заявлението удостоверяват, че
рисковете могат да бъдат намалени до
приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
Предвид установения риск за почвите,
повърхностните и подземните води
разрешения за пускане на пазара на
биоциди за третиране на дърво, което
се използва на открито, се издават
само когато са представени данни,
които доказват, че биоцидите отговарят на изискванията на чл. 16
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане
на пазара на биоциди включително,
ако е необходимо чрез прилагане на
подходящи мерки за намаляване на
риска. В етикетите и/или в информационните листове за безопасност на
разрешените за промишлена употреба
биоциди трябва да е посочено, че
прясно третираният дървен материал
трябва да се съхранява след третирането върху непропусклива твърда основа, за да се предотвратят преките загуби в почвата и да се осигури събирането на всички загуби за повторна
употреба или обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

3

10

1 февруари
2010 г.
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1

3-феноксибензил-2-(4етоксифенил)2-метил-пропилетер
ЕО № 407-980-2
CAS № 80844-07-1

3

3-[3-(4′-бромо-(1,1′бифенил)-4-ил)-1,2,3,4тетрахидро-1-нафтил]4-хидрокси-2Н-1бензотиопиран-2-он
ЕО №: няма
CAS № 104653-34-1

970 g/kg

4

976 g/kg

1 февруари
2010 г.

5

1 ноември
2009 г.

31 януари 2012 г.

6

31 октомври
2011 г.

31 януари
2020 г.

7

31 октомври
2014 г.

8 Консерванти
на дърво

8

14
Родентициди

9

Въз основа на установените характеристики на активното вещество дифетиалон, които го определят като потенциално устойчиво, биоакумулиращо
и токсично или силно устойчиво и
силно биоакумулиращо, дифетиалон
подлежи на сравнителна оценка на
риска съгласно чл. 18а, ал. 9
ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено
включването му в приложение № I.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в биоцида не трябва
да надвишава 0,0025 % w/w и са разрешени само готови за употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не се използват като
прах за напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не са
предмет на предлаганата употреба, и
на околната среда са сведени до минимум чрез планиране и прилагане на
всички подходящи и налични мерки за
намаляване на риска. Тези мерки
включват и ограничения за категорията на употреба, като се разрешава
употреба само от професионални потребители, определяне на максимален
размер на опаковката и употреба само
на затворени и обезопасени кутии за
примамки.
В съответствие с чл. 16 ЗЗВВХВС и
приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди при оценяването на заявление за издаване на разрешения за
биоцид се оценяват употребата и/или
сценариите на експозиция и/или
групите население, които могат да
бъдат изложени на въздействието на
биоцида и които не са били разгледани като представителни при оценката на риска на равнище на Общността. При издаване на разрешения
за пускане на пазара на биоциди

ВЕСТНИК

4

1 февруари
2010 г.

10

1 ноември
2009 г.

ДЪРЖАВЕН

Етофенпрокс

2

Дифетиалон

48

5.

4.

С Т Р.
БРОЙ 27

6.

1

Тебуконазол

2

1 -(4-хлорфенил)4,4-диметил-3-(1,2,4триазол-1-илметил)
пентан-3-ол
ЕО № 403-640-2
CAS № 107534-96-3

3

950 g/kg

4

1 април
2010 г.

5

31 март 2012 г.

6

31 март
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
Предвид установените рискове за работещите биоцидите могат да бъдат
използвани целогодишно само при
условие, че са предоставени данни за
дермална абсорбция, за да бъде доказано, че няма неприемливи рискове
при хронична експозиция. Биоцидите
за промишлена употреба трябва да се
употребяват при използване на подходящи лични предпазни средства.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. С оглед на идентифицираните рискове за почвените и водните участъци
трябва да се вземат подходящи
мерки за намаляване на риска с цел
защита на тези участъци.
2. Върху етикетите и/или информационните листове за безопасносг на
разрешените за промишлена употреба продукти следва да
бъде
указано, че третираният наскоро
дървен материал трябва да бъде
съхраняван след третирането на
закрито или върху непропусклива
твърда основа, за да се предотвратят
преките загуби в почвата или във
водите и че всички загуби трябва да
се събират за повторна употреба или
депониране.
3. Не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво
на открито или на дърво, което ще
бъде изложено на продължителен
контакт с вода, освен ако са предо-

трябва да се оценят рисковете и да се
установи, че са предприети подходящи
мерки или са определени специални
условия за намаляване на установените рискове до приемливи нива.
Разрешенията за пускане на пазара
могат да се издават само когато
данните в заявлението удостоверяват,
че рисковете могат да бъдат намалени
до приемливи нива.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

5

1 април
2010 г.

10

БРОЙ 27
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7.

1

Въглероден
диоксид

2

Въглероден двуокис
ЕО № 204-696-9
CAS № 124-38-9

3

14
Родентициди

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

31 октомври
2019 г.

31 октомври
2022 г.

31 октомври
2014 г.

1 ноември
2012 г.

990 ml/l

8

7

31 октомври
2011 г.

6

1 ноември
2009 г.

5

990 ml/1

4

ВЕСТНИК

6

ДЪРЖАВЕН

1 ноември
2012 г.

1 ноември
2009 г.

10

50

При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато това
е уместно за конкретния продукт, държавите членки оценяват видовете употреба или възможностите за излагане
на въздействието на веществото и рисковете за компонентите на околната
среда и за населението, които не са
били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на
европейско равнище.
При издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид държавите
членки оценяват рисковете и впоследствие гарантират, че са предприети
подходящи мерки или са наложени
специални условия, за да се намалят
установените рискове.

9

ставени данни, доказващи, че продуктът ще отговаря на изискванията на
чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, ако е
необходимо чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на
риска.
В съответствие с чл. 16 ЗЗВВХВС и
приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди при оценяването на заявлението за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се оценяват възможните употреби/сценарии
на експозиция и/или групи население,
които могат да бъдат изложени на
въздействието на биоцида и които не
са били разгледани като представителни при оценката на риска на равнище на Общността. При издаване на
разрешения за пускане на пазара на
биоциди трябва да се оценят рисковете
и да се установи, че са предприети
подходящи мерки или са определени
специални условия за намаляване на
установените рискове до приемливи
нива. Разрешенията за пускане на пазара могат да се издават само когато
данните в заявлението удостоверяват,
че рисковете могат да бъдат намалени
до приемливи нива.

С Т Р.
БРОЙ 27

8.

1

Пропиконазол

2

1 -[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил1,3-диоксолан-2ил]метил] -1Н-1,2,4триазол
ЕО № 262-104-4
CAS № 60207-90-1

3

930 g/kg

4

1 април
2010 г.

5

31 март 2012 г.

6

31 март
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
Държавите членки трябва да удостоверят спазването на следните условия
при издаването на разрешения:
1. Продуктът се продава и се предоставя за употреба само на професионалисти, обучени за неговото използване.
2. Вземат се подходящи мерки за
предпазване на операторите и за да
се гарантира минимален риск, включително чрез предоставяне на лични
предпазни средства, ако такива са необходими.
3. Вземат се подходящи мерки за защита на лица в близост като например извеждането им от обработваните
зони по време на фумигация.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Биоцидите, разрешени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се употребяват при използване на подходящи лични предпазни
средства.
2. Въз основа на идентифицираните
рискове за почвите трябва да се предприемат подходящи мерки за ограничаване на риска с цел защитата им.
3. В етикетите и/или в информационни листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно
обработеният дървен материал трябва
да се съхранява след обработката върху непропусклива твърда основа, така
че да се предотвратят преките загуби
на биоцида в почвата и да се позволи
събирането му с цел повторната му
употреба или обезвреждане.
4. Не могат да се издават разрешителни за третирането in situ на дърво
на открито или на дърво, което ще
бъде изложено на продължителен контакт с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът ще отговаря на изискванията
на чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

7

1 април
2010 г.

10

БРОЙ 27
С Т Р. 5 1

Дифенакум

K-HDO

10.

2

9.

1

1 юли
2010 г.

1 април
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

1 март 2012 г.

6

30 юни
2020 г.

31 март
2015 г.

7

8
Консерванти
на дърво

14
Родентициди

8

9
пускане на пазара на биоциди, ако е
необходимо чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на
риска.
Въз основа на установените характеристики на активното вещество
дифенакум, които го определят като
потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво и силно биоакумулиращо, подлежи
на сравнителна оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9 ЗЗВВХВС, преди
да бъде подновено включването му в
приложение № I.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите няма
да надвишава 75 mg/kg и се одобряват само готови за употреба продукти.
2. Продуктите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Продуктите не се използват като
прах за посипване.
4. Първичното, както и вторичното излагане на хора и на нецелеви животни и на околната среда са сведени до
минимум чрез спазване и прилагане
на всички подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват между
другото свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането
на горен лимит за размера на опаковката и налагането на задължение да са
подсигурени кутии примамки.
В съответствие с чл. 16 ЗЗВВХВС и
приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди при оценяването на заявлението за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се оценяват възможните употреби/сценарии
на експозиция и/или групи население,
които могат да бъдат изложени на
въздействието на биоцида и които не
са били разгледани като представителни при оценката на риска на равнище
на Общността. При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоциди трябва да се оценят рисковете и
да се установи, че са предприети под-

ВЕСТНИК

8

1 юли
2010 г.

1 април
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

977 g/kg

960 g/kg

4

52

Cyclohexylhydroxydiaze
ne 1-oxide, potassium
salt
EO №: не се прилага
CAS №: 66603-10-9
(Това вписване
обхваща и хидратни
форми на К-HDO)

3-(3-бифенил-4-ил1,2,3,4-тетрахидро1-нафтил)-4-хидроксикумарин
ЕО № 259-978-4
CAS № 56073-07-5

3

С Т Р.
БРОЙ 27

Йодопропинил
бутилкарбамат
(IPBC)

2

3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate
ЕО №: 259-627-5
CAS №: 5540653-6

3

980 g/kg

4

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. С оглед на възможните рискове за
околната среда и работниците разрешенията за използване на продукти в
други системи освен такива, които са
промишлени, напълно автоматични и
затворени, следва да се дават само ако
със съответното заявление за разрешение се удостоверява, че рисковете
могат да се намалят до приемливи
равнища.
2. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продуктите трябва да се използват с
подходяща лична защитна екипировка, освен ако със съответното
заявление за разрешение удостоверява, че рисковете могат да се намалят с други средства до приемливи
равнища.
3. Предвид на установения риск за
непълнолетни лица продуктите да не
се използват за обработване на дърво,
което може да влезе в пряк допир с
такива лица.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
Предвид допусканията, направени по
време на оценката на риска, продукти, разрешени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва
да се използват с подходяща лична
защитна екипировка, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид може да
се удостовери, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се намалят до приемливо равнище с други средства.
С оглед на установените рискове за
почвени и водни участъци трябва да се

9

ходящи мерки или са определени специални условия за намаляване на установените рискове до приемливи нива. Разрешенията за пускане на пазара могат да се издават само когато
данните в заявлението удостоверяват,
че рисковете могат да бъдат намалени
до приемливи нива.

ВЕСТНИК

9

1 юли
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

11.

1

БРОЙ 27
С Т Р. 5 3

Хлорофацинон

Тиабендазол

13.

2

12.

1

1 юли 2010 г.

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2012 г.

30 юни 2013 г.

6

30 юни
2020 г.

30 юни
2016 г.

7

8
Консерванти
на дърво

14
Родентициди

8

9

вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно етикетите и/или
информационните листове за безопасност на разрешените за промишлена
употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен материал
трябва да бъде съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се
предотврати прякото попадане на веществото в почвата или във води, и че
всички загуби трябва да се събират за
повторна употреба или депониране.
Въз основа на установените характеристики на активното вещество хлорофацинон подлежи на сравнителна
оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9
ЗЗВВХВС, преди да бъде подновено
включването му в приложение № I.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното вещество в продуктите няма
да надвишава 50 mg/kg и се одобряват
само готови за употреба продукти.
2. Продуктите, които се използват като
прах за посипване на пътя на гризачите, да се пускат на пазара само за
професионална употреба.
3. Продуктите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
4. Първичното, както и вторичното излагане на хора и на нецелеви животни
и на околната среда са сведени до минимум чрез спазване и прилагане на
всички подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват между
другото свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането на
горен лимит за размера на опаковката
и налагането на задължение да са
подсигурени кутии примамки.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:

ВЕСТНИК

10

1 юли
2010 г.

1 юли
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

985 g/kg

978 g/kg

4

54

2-тиазол-4-ил-1 Нбензои-мидазол
ЕО №: 205-725-8
CAS №: 148-79-8

Хлорофацинон
ЕО №: 223-003-0
CAS №: 3691-35-8

3

С Т Р.
БРОЙ 27

Тиаметоксам

2

thiamethoxam
ЕО №: 428-650-4
CAS №: 153719-23-4

3

980 g/kg

4

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
1. Предвид допусканията, направени
по време на оценката на риска, продуктите, разрешени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва
да се използват с подходяща лична
защитна екипировка при приложни
задачи в двоен вакуум и по потапяне,
освен ако в заявлението за издаване
на разрешение за пускане на пазара на
биоцид може да се удостовери, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за
почвените и водните участъци трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на
тези участъци. По-конкретно етикетите
и/или информационните листове за
безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти следва да
указват, че обработеният наскоро дървен материал трябва да бъде съхраняван след обработването си на закрито
или върху непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото
попадане на веществото в почвата или
във водата, и че всички загуби трябва
да се събират за повторна употреба
или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за
обработването in situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде
изложено на атмосферни влияния,
освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на
изискванията на чл. 16 ЗЗВВХВС и
приложение № 9 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара
на биоциди, за което при необходимост се прилагат подходящи мерки
за намаляване на риска.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешителни се спазват следните условия:
1. Предвид допусканията, направени
по време на оценката на риска, продукти, предназначени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва

ВЕСТНИК

11

1 юли
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

14.

1

БРОЙ 27
С Т Р. 5 5

2

Алфахлоралоза

1

15.

1 юли 2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни
2021 г.

7

14
Родентициди

8

9

да се използват с подходяща лична
защитна екипировка, освен ако в
заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид
може да се удостовери, че рисковете
за промишлените и професионалните
потребители могат да се сведат до
допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за
почвени и водни участъци трябва да се
вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно етикетите и/или
информационните листове за безопасност на разрешените за промишлена
употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен материал
трябва да бъде съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се
предотврати прякото попадане на вещество в почвата или във води, и че
всички загуби трябва да се събират за
повторна употреба или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за
обработването in situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен
ако са представени данни, доказващи,
че продуктът отговаря на изискванията
на чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение №
9 на Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на
риска.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите
членки оценяват населението, което
може да е изложено на въздействието
на този продукт, и използването или
сценариите за подлагане на риск, които не са били разгледани по представителен начин при оценката на риска
на равнището на Общността. При издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид държавите членки
оценяват рисковете и след това гарантират, че са предприети подходящи
мерки или са наложени специални
условия, за да се намалят установените рискове до приемливи нива.

ВЕСТНИК

12

1 юли
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

825 g/kg

4

56

(R)-1,2-O-(2,2,2Trichloroethylidene)α-D-glucofuranose
ЕО №: 240-016-7
CAS №: 15879-93-3

3

С Т Р.
БРОЙ 27

16.

1

Бродифакум

2

3-[3-(4'бромобифенил-4-ил)1,2,3,4- тетрахидро-1нафтил)- 4хидроксикумарин
ЕО №: 259-980-5
CAS №: 56073-10-0

3

950 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31 януари 2014 г.

6

31 януари
2017 г.

7

14
Родентициди

8

9

Разрешенията за пускане на пазара на
биоцид се издават единствено, когато
в заявлението е удостоверено, че рисковете могат да бъдат намалени до
приемливи нива. По-специално не може да се издава разрешение за пускане
на пазара на биоцид за употреба на
открито, освен ако се представят
данни, доказващи, че продуктът
отговаря на изискванията - при
необходимост чрез прилагане на
подходящи мерки за намаляване на
риска. Държавите членки гарантират,
че при издаването на разрешения се
спазват следните условия:
1. Номиналната концентрация на
активното вещество в продуктите не
превишава 40 g/ kg.
2. Продуктите съдържат отблъскващ
агент и оцветител.
3. Издават се разрешителни само за
продукти за използване в неподдаващи
се на отваряне и обезопасени кутии за
примамката.
Поради факта, че характеристиките на
активното вещество го правят потенциално устойчиво, склонно към биоакумулиране и токсично, или много
устойчиво и със силна склонност към
биоакумулиране, активното вещество
подлежи на сравнителна оценка на
риска, преди да се поднови включването му в приложение № I.
Гарантира се, че при издаването на
разрешителни се спазват следните
условия:
1. Номиналната концентрация на
активното вещество в продуктите не
надвишава 50 mg/kg и се одобряват
само готови за употреба продукти.
2. Продуктите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Продуктите не се използват като
прах за посипване.
4. Първичното и вторичното излагане
на хора и на нецелеви животни и на
околната среда са сведени до минимум чрез спазване и прилагане на
всички подходящи мерки за намаляване на риска. Тези мерки включват
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между другото ограничаването само за
професионална употреба, въвеждането
на горна граница за размера на опаковката и налагането на задължение
да се използват защитени от неправилна употреба и обезопасени кутии
за примамката.
Въз основа на установените характеристики на активното вещество бромадиалон, които го определят като потенциално устойчиво, биоакумулиращо
и токсично или силно устойчиво и
силно биоакумулиращо, подлежи на
сравнителна оценка на риска съгласно
чл. 18а, ал. 9 ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в приложение № I.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите няма
да надвишава 50 mg/kg и се одобряват само готови за употреба продукти.
2. Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Продуктите не се използват като
прах за посипване.
4. Първичното, както и вторичното
излагане на хора и на нецелеви животни и на околната среда са сведени
до минимум чрез спазване и прилагане на всички подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват между другото свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането
на горен лимит за размера на опаковката и налагането на задължение да са
в подсигурени кутии примамки.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешение за пускане
на пазара на биоцид се спазват следните условия:
1. Предвид допусканията, направени
по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходяща
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(Z)-3-(6-chloro-3pyridylmethyl)- 1,3thiazolidin-2ylidenecyanamide
ЕО №: липсва
CAS №: 111988-49-9

3-[3-(4’-Bromo[1,1’biphenyl]-4-yl)-3hydroxy-1phenylpropyl]- 4hydroxy-2H-1benzopyran-2-one
ЕО №: 249-205-9
CAS №: 28772-56-7
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лична защитна екипировка, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид
може да се удостовери, че рисковете
за промишлените и професионалните
потребители могат да се сведат до
допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за
почвени и водни участъци трябва да се
вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези
участъци. По-конкретно етикетите
и/или информационните листове за
безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен
материал трябва да бъде съхраняван
след обработването си на закрито или
върху непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото попадане
на вещество в почвата или във води, и
че всички загуби трябва да се събират
за повторна употреба или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за
обработването in situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде
изложено на атмосферни влияния, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на изискванията, за което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите
членки оценяват населението, което
може да е изложено на въздействието
на този продукт, и сценариите за използване или за излагане на въздействие, които не са били разгледани по
представителен начин при оценката на
риска на равнището на Общността.
При издаване на разрешително за
продукти държавите членки оценяват
рисковете и след това гарантират, че
са предприети подходящи мерки или
са наложени специални условия, за да
се намалят установените рискове.

ВЕСТНИК
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Реакционнна маса на
methyl (S)- и
methyl(R)-7-chloro2,3,4a,5-tetrahydro-2[methoxycarbonyl-(4trifluoromethoxyphenyl)
carbamoyl]indeno[1,2e][1,3,4]oxadiazine-4acarboxylate (това
вписване обхваща
реакционната маса
75:25 на енантиомери
S и R)
ЕО №: липсва
CAS №: енантиомер
S: 173584-44-6 и
енантиомер R:

3

БРОЙ 27
С Т Р. 5 9

2

Алуминиев
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Разрешения за пускане на пазара се
издават само когато в заявлението е
удостоверено, че рисковете могат да
бъдат намалени до приемливи нива.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешения за пускане
на пазара на биоцид се спазват следните условия: Трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване на
риска, като се сведе до минимум
възможното излагане на хора, животински видове, неподлежащи на
унищожение, или на водната среда.
По-конкретно етикетите и/или информационните листове за безопасност на
разрешените за промишлена употреба
продукти указват, че:
1. Продуктите не трябва да се поставят на места, достъпни за бебета, деца
и домашни любимци.
2. Продуктите трябва да се поставят
далеч от отводнителни канали.
3. Неизползваните продукти трябва да
се унищожават по надлежния начин и
да не се изливат в канал. За непрофесионално използване трябва да се разрешават само готови за употреба продукти.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се оценяват
населението, което може да е изложено на въздействието на този продукт,
и сценариите за използване или излагане на риск, които не са били разгледани по представителен начин при
оценката на риска. При издаване на
разрешение за пускане на пазара се
оценяват рисковете и след това гарантират, че са предприети подходящи
мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените
рискове. Разрешенията за пускане на
пазара на биоцид се издават единствено когато в заявлението е удостоверено, че рисковете могат да бъдат нама-
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Аluminium phosphide
ЕО №: 244-088-0
CAS №: 20859-73-8

185608-75-7
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лени до приемливи нива. По-специално не може да се издава разрешение
за пускане на пазара на биоцид за
употреба в помещения, освен ако не
се представят данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията и
при необходимост чрез вземане на
подходящи мерки за намаляване на
риска. Гарантира се, че при издаването на разрешение за пускане на пазара се спазват следните условия:
1. Продуктите се продават и използват от специално обучени професионалисти.
2. Предвид установените рискове за
операторите трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват между другото използването на подходящи лични защитни средства и апликатори, както и
представяне на продукта в такава форма, която да осигури намаляване до
приемливо равнище на излагането на
оператора.
3. Предвид установените рискове за
сухоземни животински видове, които
не са обект на унищожаване, трябва
да бъдат вземани подходящи мерки за
намаляване на риска. Те включват
между другото необработването на райони, в които освен видовете, подлежащи на унищожение, има и други
бозайници, ровещи дупки.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се оценяват видовете употреба или възможностите за експозиция и рисковете за
околната среда и населението, които
не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска,
направена на равнището на Съюза.
По-специално, когато е приложимо, се
оценява употребата на открито.
При издаване на разрешения за пускане на пазара на биоцид се гарантира, че – с цел да се даде възможност
за оценка на риска за потребителите –
са проведени съответстващи изпитвания по отношение на остатъчните
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вещества, както и че се вземат подходящи мерки или че се налагат специфични условия с цел да се намалят
установените рискове.
Гарантира се, че при издаването на
разрешения се спазват следните условия:
1. Продуктите могат да бъдат доставяни само на специално обучени за
тяхното използване професионалисти
и използвани само от последните под
формата на готови за ползване продукти.
2. Предвид установените рискове за
операторите трябва да се прилагат
подходящи мерки за намаляване на
риска. Сред последните фигурират
използването на подходящи лични
защитни средства и такива за защита
на дихателните органи, употребата на
апликатори и представянето на продукта в такава форма, която да осигури намаляване до приемливо равнище на експозицията на операторите.
При използване в помещения мерките
включват защита на операторите и
работещите по време на фумигацията,
защита на работещите при повторно
влизане в помещенията (след
фумигацията) и защита на случайни
лица от изтичане на газ.
3. За съдържащи алуминиев фосфид
продукти, които могат да предизвикат
наличие на остатъчни вещества в
храните или във фуражите, етикетите
и/или информационните листове за
безопасност за разрешените продукти
трябва да съдържат инструкции за
употреба, като например спазване на
срокове за изчакване.
При оценяването на заявленията за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид трябва да се направи
оценка, когато това е от значение във
връзка с конкретния вид продукт, на
популациите, които би могло да са изложени на въздействието на продукта,
и на сценариите за използване или
излагане на въздействието на съот-

ВЕСТНИК
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(+/-)-цис-4-[3-(р-третбутилфенил)-2метилпропил]-2,6диметилморфолин ЕО
№: 266-719-9 CAS №:
67564-91-4
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ДЪРЖАВЕН

2. С оглед на установените рискове за
почвените и водните среди трябва да
се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези
среди. По-специално етикетите и/или
информационните листове за безопасност на разрешените за промишлена
употреба продукти следва да указват,
че прясно третираният дървен материал трябва да бъде съхраняван след
третирането му на закрито и/или върху непропусклива твърда основа, за да
се предотврати прякото попадане на
съответния продукт в почвата или във
водите, както и че всички отделяни
количества от продукта трябва да се
събират за повторна употреба или
обезвреждане.

9

ветния продукт, които е възможно да
не са проучени на равнището на Общността по представителен начин.
При издаването на разрешение за пускане на пазара на биоцид държавите
членки трябва да направят оценка на
рисковете и след това да осигурят
предприемането на съответни мерки
или налагането на специални условия,
с оглед намаляване на идентифицираните рискове. Разрешение за даден
продукт може да бъде издадено само
при условие че в заявлението е удостоверено, че рисковете могат да бъдат
сведени до приемливи равнища.
Държавите членки трябва да осигурят
спазването на следните условия при
издаването на разрешения:
1. Предвид допусканията, направени
по време на оценката на риска, продуктите, разрешени за промишлена
употреба, трябва да се използват с
подходящи лични защитни средства,
освен ако в заявлението за издаване
на разрешение за пускане на пазара
на биоцид не бъде удостоверено, че
рисковете за промишлените потребители могат да бъдат сведени до
приемливо ниво с други средства.

БРОЙ 27
ВЕСТНИК
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Борна киселина

3

борна киселина
ЕО №: 233-139-2
CAS №: 10043-35-3

4

990 g/kg

5

1 септември
2011 г.
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2021 г.
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8
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При оценяване на заявлението за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид трябва да се направи
оценка, когато тя е от значение във
връзка с конкретния вид продукт на
популациите, които би могло да са
изложени на въздействието на продукта и на сценариите за използване
или излагане на въздействието на
съответния продукт, които е възможно
да не са проучени.
При издаване на разрешение трябва да
се направи оценка на рисковете и след
това да се осигури предприемането на
съответните мерки или налагане на
специални условия с оглед намаляване
на индентифицираните рискове.
Разрешение може да бъде издадено
само при условие, че рисковете могат
да бъдат сведени до приемливи
равнища.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешителни се
спазват следните условия:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката на
риска, продукти, предназначени за
промишлена и/или професионална
употреба, трябва да се използват с
подходяща лична защитна екипировка,
освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може
да се демонстрира, че рисковете за
промишлените и професионалните
потребители могат да се сведат до
допусгимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за
почвени и водни участьци трябва да се
вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези
участъци. По-конкретно етикетите
и/или информационните листове за
безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен
материал трябва да бъде съхраняван
след обработването си на закрито или
върху непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото попадане

64
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

20

10

1 септември
2011 г.

С Т Р.
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23.

1

Борен оксид

2

Диборен триоксид
ЕО №: 215-125-8
CAS №: 1303-86-2

3

975 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август
2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
на вещество в почвата или във води, и
че всички загуби трябва да се събират
за повторна употреба или депониране.
Да не се издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито
или на дърво, което ще бъде изложено
на атмосферни влияния, освен ако са
представени данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията
на чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на
риска.
При оценяване на заявлението за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид трябва да се направи
оценка, когато тя е от значение във
връзка с конкретния вид продукт на
популациите, които би могло да са изложени на въздействието на продукта
и на сценариите за използване или излагане на въздействието на съответния
продукт, които е възможно да не са
проучени.
При издаване на разрешение трябва да
се направи оценка на рисковете и след
това да се осигури предприемането на
съответните мерки или налагане на
специални условия с оглед намаляване
на индентифицираните рискове.
Разрешение може да бъде издадено
само при условие, че рисковете могат
да бъдат сведении до приемливи
равнища.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешения се спазват
следните условия:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходяща
лична защитна екипировка, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид
може да се демонстрира, че рисковете
за промишлените и професионалните

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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1 септември
2011 г.

10

БРОЙ 27
С Т Р. 6 5

Динатриев тетраборат
ЕО №: 215-540-4 CAS
№ (анхидриран): 133043-4
CAS № (пентахидрат):
12267-73-1
CAS № (декахидрат):
1303-96-4

3

990 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август 2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

потребители могат да се сведат до
допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за
почвени и водни участъци трябва да се
вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези
участъци. По-конкретно етикетите
и/или информационните листове за
безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен
материал трябва да бъде съхраняван
след обработването си на закрито или
върху непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото попадане
на вещество в почвата или във води, и
че всички загуби трябва да се събират
за повторна употреба или депониране.
Да не се издават разрешителни за обработването in situ на дърво на открито
или на дърво, което ще бъде изложено
на атмосферни влияния, освен ако са
представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на
чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на
риска.
При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид трябва да се направи
оценка, когато това е от значение във
връзка с конкретния вид продукт, на
популациите, които би могло да са изложени на въздействието на продукта
и на сценариите за използване или излагане на въздействието на съответния
продукт, които не са проучени на равнището на Общността по представителен начин. При издаването на разрешение за даден продукт трябва да
се направи оценка на рисковете и след
това да се осигури предприемането
на съответни мерки или налагането на
специални условия с оглед намаляване
на идентифицираните рискове.

ВЕСТНИК

22

1 септември
2011 г.
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Динатриев
тетраборат

2
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24.

1

С Т Р.
БРОЙ 27

Динатриев
октаборат
тетрахидрат

2

Динатриев октаборат
тетрахидрат
ЕО №: 234-541-0 CAS
№: 12280-03-4

3

975 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август 2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
Разрешение за даден продукт може да
бъде издадено само при условие, че в
заявлението е удостоверено, че рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища. Държавите членки
трябва да осигурят спазването на
следните условия при издаването на
разрешения:
1. Продуктите, разрешени за промишлена и професионална употреба, трябва да бъдат използвани с подходящи
лични защитни средства, освен ако не
бъде удостоверено в заявлението за
издаване на разрешение, че рисковете
за промишлените и/или професионалните потребители могат да бъдат намалени до приемливо равнище с други
средства.
2. С оглед на установените рискове за
почвени и водни среди не трябва да
бъде разрешавано използването на
разглежданите видове продукти за третиране на дървесина на открито, в естествена среда (in situ), или за третиране на дървесина, която ще бъде
изложена на атмосферни въздействия,
освен ако не бъдат предоставени
данни, доказващи, че продуктът ще е в
съответствие с изискванията, включително в резултат на прилагане на мерки за намаляване на риска, ако са необходими такива. По-специално
етикетите и/или информационните
листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти следва да указват, че прясно третираният дървен материал трябва да
бъде съхраняван след третирането си
на закрито и/или върху непропусклива
твърда основа, за да се предотврати
прякото попадане на съответния продукт в почвата или във водите, както
и че всички отделяни количества от
продукта трябва да се събират за повторна употреба или обезвреждане.
При оценяването на заявленията за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид трябва да се направят оценки, когато това е от значение
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2. С оглед на установените рискове за
почвени и водни среди не трябва да
бъде разрешавано използването на
разглежданите видове продукти за
третиране на дървесина на открито, в
естествена среда (in situ), или за третиране на дървесина, която ще бъде
изложена на атмосферни въздействия,
освен ако не бъдат предоставени данни, доказващи, че продуктът е в съответствие с изискванията, включително
в резултат на прилагане на мерки за
намаляване на риска, ако са необходими такива. По-специално етикетите
и/или информационните листове за
безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти следва да
указват, че прясно третираният дървен

9

във връзка с конкретния вид продукт,
на популациите, които би могло да са
изложени на въздействието на продукта, и на сценариите за използване или
излагане на въздействието на съответния продукт, които не са проучени.
При издаването на разрешение за
даден продукт трябва да се направят
оценки на рисковете и след това да се
осигури предприемането на съответни
мерки или налагането на специални
условия с оглед намаляване на идентифицираните рискове. Разрешение за
даден продукт може да бъде издадено
само при условие че в заявлението е
показано, че рисковете могат да бъдат
сведени до приемливи равнища.
Държавите членки трябва да осигурят
спазването на следните условия при
издаването на разрешения:
1. Продуктите, разрешени за
промишлена и професионална
употреба, трябва да бъдат използвани
с подходящи лични защитни средства,
освен ако в заявлението за издаване
на разрешение не бъде удостоверено,
че рисковете за промишлените и/или
професионалните потребители могат
да бъдат намалени до приемливо
равнище с други средства.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

26.

1

Магнезиев
фосфид,
освобождаващ
фосфин

2

тримагнезиев
дифосфид
ЕО №: 235-023-7 CAS
№: 12057-74-8

3

880 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31 януари
2014 г.

6

31 януари
2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

материал трябва да бъде съхраняван
след третирането му на закрито и/или
върху непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото попадане
на съответния продукт в почвата или
във водите, както и че всички отделяни количества от продукта трябва да
се събират за повторна употреба или
обезвреждане.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, се оценяват
видовете употреба или възможностите
за експозиция и рисковете за околната
среда и населението, които не са били
разгледани по представителен начин в
оценката на риска. По-специално, когато е приложимо, се оценява употребата на открито.
При издаване на разрешения за продукти се гарантира, че с цел да се
даде възможност за оценка на риска
за потребителите са проведени съответстващи изпитвания по отношение
на остатъчни вещества, както и че се
вземат подходящи мерки или че се налагат специфични условия с цел да се
намалят установените рискове.
Гарантира се, че при издаването на
разрешения се спазват следните
условия:
1. Продуктите могат да бъдат
доставяни само на специално обучени
за тяхното използване професионалисти и използвани само от последните
под формата на готови за ползване
продукти.
2. Предвид установените рискове за
операторите трябва да се прилагат
подходящи мерки за намаляване на
риска. Сред последните фигурират
използването на подходящи лични
защитни средства и такива за защита
на дихателните органи, употребата на
апликатори и представяне на продукта
в такава форма, която да осигури намаляване до приемливо равнище на
експозицията на операторите. При
използване в помещения мерките
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27.

1

Азот

2

Азот
ЕО №: 231-783-9 CAS
№: 7727-37-9

3

999 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август 2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

9

включват защитата на операторите и
работещите по време на фумигацията,
защитата на работещите при повторно
влизане в помещенията (след фумигацията) и защитата на случайни лица
от изтичане на газ.
3. За съдържащи магнезиев фосфид
продукти, които могат да доведат до
наличие на остатъчни вещества в храните или във фуражите, етикетите
и/или информационните листове за
безопасност за разрешените продукти
трябва да съдържат инструкции за
употреба, като например спазване на
срокове за изчакване.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите
членки оценяват населението, което
може да е изложено на въздействието
на този продукт, и сценариите за използване или изложеност на въздействие, които не са били разгледани по
представителен начин при оценката на
риска. При издаване на разрешително
за продукти държавите членки оценяват рисковете и впоследствие гарантират, че са предприети подходящи
мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените
рискове. Разрешения за пускане на
пазара се издават единствено когато в
заявлението е удостоверено, че рисковете могат да бъдат намалени до приемливи нива и гарантират, че при
издаването на разрешителни се спазват следните условия:
1. Продуктите могат да бъдат продавани само на и използвани само от
професионалисти, обучени за тяхното
използване.
2. Трябва да са налице безопасни работни практики и безопасни системи
на работа с цел рискът да се сведе до
минимум, включително наличието на
лични предпазни средства, ако е необходимо.
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1 септември
2011 г.

10

С Т Р.
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1

Толилфлуанид

2

Куматетралил

Дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро- N-(ртолил)метансулфенамид
ЕО №: 211-986-9
CAS №: 731-27-1

3

Куматетралил
ЕО №: 227-424-0
CAS №: 5836-29-3

960 g/kg

4

980 g/kg

1 октомври
2011 г.

5

1 юли
2011 г.

30 септември
2013 г.

6

30 юни 2013 г.

30 септември
2021 г.

7

30 юни
2016 г.

8
Консерванти
на дърво

8

14
Родентициди

9

Предвид на установените рискове за
нецелеви животни активното вещество се подлага на сравнителна оценка
на риска, преди да бъде включено отново в приложение № І.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешения се спазват
следните условия:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите с изключение на прахообразната отрова за
гризачи да не превишава 375 mg/kg и
да се одобряват само готови за употреба продукти.
2. Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Първичното и вторичното излагане
на хора и на нецелеви животни и на
околната среда са сведени до
минимум чрез спазване и прилагане
на всички подходящи мерки за
намаляване на риска. Това включва,
наред с другите, ограничаване само за
професионална употреба, определя-не
на максимален размер, съдържащ се в
опаковка, и определяне на задължения за употреба на затворени и обезопасени кутии за примамки.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешения се спазват
следните условия:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска,
продукти, предназначени за промишлена и/или професионална употреба,
трябва да се използват с подходяща
лична защитна екипировка, освен ако
в заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид
може да се удостовери, че рисковете
за промишлените и професионалните
потребители могат да се сведат до
допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за
почвени и водни участъци трябва да се
вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези

ВЕСТНИК

27

1 октомври
2011 г.

10

1 юли
2011 г.

ДЪРЖАВЕН

29.

28.

БРОЙ 27
С Т Р. 7 1

2

Акролеин

1

30.

913 g/kg

4

1 септември
2010 г.

5

Не е приложимо

6

31 август
2020 г.

7

12
Слимициди

8

9
участъци. По-конкретно етикетите
и/или информационните листове за
безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен
материал трябва да бъде съхраняван
след обработването си на закрито или
върху непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото попадане
на вещество в почвата или във води, и
че всички загуби трябва да се събират
за повторна употреба или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за
обработването in situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен
ако са представени данни, доказващи,
че продуктът отговаря на изискванията
на чл. 16 ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и реда
за пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на
риска.
При оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид се оценяват, когато
това е уместно за даден продукт, тези
части от населението, които могат да
бъдат изложени на въздействието на
продукта, и вариантите на употреба
или излагане на въздействието, които
не са били представително разгледани
при оценката на риска на равнището
на Съюза.
Гарантира се, че при издаването на
разрешения се спазват следните
условия:
1. Провежда се мониторинг на отпадъчните води, съдържащи акролеин,
преди заустването им, освен ако може
да се докаже, че рисковете за околната среда могат да се намалят с други средства. Където е необходимо с
оглед на рисковете за морската околна
среда, отпадъчните води се съхраняват
в подходящи резервоари или хранилища или се пречистват по подходящ
начин преди заустване.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

28

1 септември
2010 г.

10

72

Акрилалдехид
ЕО №: 203-453-4 CAS
№: 107-02-8

3

С Т Р.
БРОЙ 27

Флокумафен

Варфарин

32.

2

31.

1

990 g/kg

955 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

1 октомври
2011 г.

5

31 януари 2014 г.

30 септември
2013 г.

6

31 януари
2017 г.

30 септември
2016 г.

7

14
Родентициди

14
Родентициди

8

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват следните
изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното вещество в продуктите няма
да надвишава 50 mg/kg и се одобряват само готови за употреба продукти.
2. Продуктите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Продуктите не се използват като
прах за посипване.
4. Първичното, както и вторичното излагане на хора и на нецелеви животни и на околната среда са сведени до
минимум, чрез спазване и прилагане
на всички подходящи мерки за намаляване на риска. Те включват, между
другото, свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането
на горен лимит за размера на опаковката и налагането на задължение да са
подсигурени кутии примамки.
Активното вещество се подлага на
сравнителна оценка на риска, преди да
бъде включено отново в приложение
№ І.

9

2. Продуктите, предназначени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се използват с подходяща лична защитна екипировка и да
се въведат процедури за безопасна работа, освен ако в заявлението за издаване на разрешение може да се докаже, че рисковете за промишлените
и/или професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо ниво
с други средства.
Въз основа на установените характеристики на активното вещество
флокумафен, които го определят като
потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво и
силно биоакумулиращо, подлежи на
сравнителна оценка на риска съгласно
чл. 18а, ал. 9 ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
приложение № I.

ВЕСТНИК

29

1 февруари
2012 г.

1 октомври
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

(RS)-4-хидрокси-3- (3оксо-1-фенилбутил)
кумарин

4-хидрокси-3-[(1RS,
3RS; 1RS, 3RS)-1,2,3,4тетрахидро-3-[4-(4трифлуорометилбензилокси)фенил]-1нафтил]кумарин
ЕО №: 421-960-0
CAS №: 90035-08-8

3

БРОЙ 27
С Т Р. 7 3

2

Варфарин
натрий

1

33.

3

910 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31 януари 2014 г.

6

31 януари
2017 г.

7

14
Родентициди

8

9
При издаването на разрешения се
гарантира, че ще се спазват следните
условия:
1. Номиналната концентрация на активното вещество варфарин не надвишава 790 mg/kg и разрешения се издават само за готови за употреба продукти.
2. Продуктите съдържат отблъскващо
вещество и където е приложимо,
оцветител.
3. Първичната и вторичната експозиция на хора, на нецелеви животни и
на околната среда са сведени до минимум чрез спазване и прилагане на
всички подходящи мерки за намаляване на риска. Това включва, наред с
другите, възможността за ограничаване
само за професионална употреба, определяне на максимално количество,
съдържащо се в опаковка, и определяне на задължения за употреба на
затворени и обезопасени кутии за
примамки.
Активното вещество се подлага на
сравнителна оценка на риска, преди да
бъде включено отново в приложение
№ І.
При издаването на разрешения се
гарантира, че ще се спазват следните
условия:
1. Номиналната концентрация на активното вещество не надвишава 790
mg/kg и разрешения се издават само
за готови за употреба продукти.
2. Продуктите съдържат отблъскващо
вещество и, където е приложимо, оцветител.
3. Първичната и вторичната
експозиция на хора и на нецелеви животни и на околната среда са сведени
до минимум чрез спазване и прилагане на всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска. Това
включва, наред с другите, възможността за ограничаване само за професионална употреба, определяне на
максимално количество, съдържащо се
в опаковка, и определяне на задължения за употреба на затворени и
обезопасени кутии за примамки.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

30

1 февруари
2012 г.

10

74

натриев 2-оксо-3-(3оксо-1фенилбутилов)хромен
-4-олат
ЕО №: 204-929-4 CAS
№: 129-06-6

ЕО №: 201-377-6 CAS
№: 81-81-2

С Т Р.
БРОЙ 27

2

Дазомет

N,N-диетилметатолуамид

1

34.

35.

3

4

970 g/kg

960 g/kg

5

1 август
2012 г.

1 август
2012 г.

6

31 юли 2014 г.

31 юли 2014 г.

7

31 юли
2022 г.

31 юли
2022 г.

8

19
Репеленти и
атрактанти

8
Консерванти
на дърво

9
При оценяването на заявка за издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид, когато това е уместно за
конкретния продукт, държавите членки
трябва да оценяват видовете употреба
или възможностите за излагане на въздействието на веществото и рисковете
за компоненти на околната среда и за
населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на ЕС. По-специално в случаите,
когато това е уместно за конкретния
продукт, държавите членки трябва да
оценяват всички други видове употреби освен професионалната употреба на
открито за ремонтно третиране на дървени стълбове чрез вбиване на гранули
(insertion of granules).
Държавите членки трябва да осигурят
наличието на следното условие при
издаването на разрешения:
Продуктите, разрешени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва
да се използват с подходящи лични
предпазни средства, освен ако в заявлението за издаване на разрешение
може да се докаже, че рисковете за
промишлените и/или професионалните
потребители могат да се сведат до
допустимо ниво по други начини.
Държавите членки трябва да осигурят
поставянето на следните условия при
издаването на разрешения:
1. Основното по значение излагане на
хора на въздействието на веществото
(primary exposure) трябва да бъде сведено до минимум чрез предвиждане и
прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска, включително, когато това е уместно, инструкции за количеството и честотата на прилагане
на продукта върху човешката кожа.
2. В етикетите на продуктите, предназначени за прилагане върху човешка
кожа, коса или облекло, трябва да бъде посочено, че продуктът е предназначен само за ограничена употреба
върху деца на възраст между две и
дванадесет години и че не е предназначен за употреба върху деца на въз-

10

ВЕСТНИК

31

1 август
2012 г.

1 август
2012 г.

ДЪРЖАВЕН

N,N-диетил-метатолуамид
ЕС №: 205-149-7 CAS
№: 134-62-3

Тетрахидро-3,5диметил- 1,3,5тиадиазин-2-тион
ЕC №: 208-576-7 CAS
№: 533-74-4

БРОЙ 27
С Т Р. 7 5

Метофлутрин

Спинозад

37.

2

36.

1

Изомер RTZ:
2,3,5,6-тетрафлуоро-4(метоксиметил)бензил
-(1R,3R)-2,2-диметил3- (Z)-(проп-1енил)циклопропанкар
боксилат
ЕО №: не е наличен
CAS №: 240494-71-7
Сбор от всички
изомери:
2,3,5,6-тетрафлуоро-4(метоксиметил)бензил
(EZ)(1RS,3RS;1SR,3SR)2,2-диметил-3-(проп-1енилциклопропанкарб
оксилат
ЕО №: не е наличен
CAS №: 240494-70-6
ЕО №: 434-300-1
CAS №: 168316-95-8
Спинозад е смес от
50-95 % спинозин A и
5-50 % спинозин D.
Спинозин A (2R,3aS,
5aR,5bS,9S,13S,14R,16a
S,16bR)-2-[(6-дезокси2,3,4-три-O- метил-αL-манопиранозил)окси]-13[[(2R,5S,6R)-5(диметиламино)тетрах
идро-6-метил-2Hпиран-2-ил]окси]-9етил- 2,3,3a,5a,5b,
6,9,10,11,12,13,14,
16a,16b-тетрадекахидро-14-метил1H-асиметр.индацено[3,2d]оксациклододецин-

3

31 октомври
2014 г.

Не се прилага

6

31 октомври
2022 г.

30 април
2021 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди за
борба с други
членестоноги

8

При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите
членки оценяват видовете употреба
или възможностите за експозиция и
рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по
представителен начин в оценката на
риска, направена на равнището на ЕС.
Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешения се спазват
следните условия:
1. Разрешенията са свързани с подходящи мерки за намаляване на риска.
По-специално продукти, предназначени за професионална употреба чрез
пръскане, трябва да се използват с
подходяща лична защитна екипировка,
освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може
да се докаже, че рисковете за профе-

9

раст под две години, освен ако в заявлението за издаване на разрешение
може да бъде доказано, че продуктът
ще е в съответствие с изискванията на
Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, без да са
необходими такива мерки.
3. Продуктите трябва да съдържат
възпиращи средства срещу поглъщане.
При оценяването на заявление за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е
уместно за конкретния продукт,
държавите членки оценяват видовете
употреба или възможностите за
излагане на въздействие и рисковете
за околната среда и населението,
които не са били разгледани по
представителен начин в оценката на
риска, направена на европейско
равнище.

ВЕСТНИК

32

1 ноември
2012 г.

1 май
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

1 ноември
2012 г.

1 май
2011 г.

5

76

850 g/kg

Активното
вещество
следва да бъде
в съответствие
със следните
минимални
степени на
чистота: изомер
RTZ: 754 g/kg
Сбор от всички
изомери:
930 g/kg

4

С Т Р.
БРОЙ 27

38.

1

Бифентрин

2

3

7,15-дион
CAS №: 131929-60-7
Спинозин D
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,
14R,16aS,16bS)-2-[(6дезокси-2,3,4-три-Oметил-α-Lманопиранозил)окси]13- [[(2R,5S,6R)-5(диметиламино)тетрах
идро-6-метил-2Hпиран-2-ил]окси]-9етил2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,
13,14, 16a,16bтетрадекахидро-4,14диметил-1H-асиметр.индацено[3,2d]оксациклододецин7,15-дион
CAS №: 131929-63-0
Наименование по
IUPAC:
2-метилбифенил-3илметил(1RS)-цис-3[(Z)- 2-хлоро-3,3,3трифлуоропроп-1енил]-2,2диметилциклопрпанкарбоксилат
ЕО №: не се прилага
CAS №: 82657-04-3

911 g/kg

4

1 февруари
2013 г.

5

31 януари 2015 г.

6

31 януари
2023 г.

7

9

При оценяването на заявление за
издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е
уместно за конкретния продукт,
държавите членки следва да оценяват
видовете употреба или възможностите
за излагане на въздействието на веществото и рисковете за елементите
на околната среда и за населението,
които не са били разгледани по представителен начин в оценката на рисковете, направена на равнището на
Съюза.
Държавите членки трябва да осигурят
поставянето на следните условия при
издаването на разрешения:
1. Продуктите следва да се разрешават
само за промишлена или професионална употреба, освен ако не бъде
удостоверено в заявлението за издаване на разрешение, че рисковете за
непромишлените потребители могат да
бъдат намалени до приемливо
равнище.
2. Продуктите, разрешени за промишлена или професионална употреба,
трябва да се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен ако в
заявлението за издаване на разрешение може да се докаже, че рисковете
за промишлените и/или професионалните потребители могат да се сведат
до допустимо равнище чрез други
средства.

8
Консерванти
на дърво

сионалните потребители може да се
сведат до допустимо ниво по други
начини.
2. За съдържащи спинозад продукти,
които могат да предизвикат наличие
на остатъчни вещества в храната или
фуража, държавите членки проверяват
необходимостта за установяване на нови и/или изменение на съществуващите максимално допустими количества
остатъчни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009 и/или Регламент (ЕО) № 396/2005 и вземат всички подходящи мерки за намаляване на
риска, осигуряващи непревишаване на
действащите норми за максимално допустими количества остатъчни вещества.

8

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

33

1 февруари
2013 г.

10

БРОЙ 27
С Т Р. 7 7

2

(Z,E)-тетрадека9,12-диенил
ацетат

1

39.

1 февруари
2013 г.

5

31 януари 2015 г.

6

31 януари
2023 г.

7

19
Репеленти и
атрактанти

8

9

3. Следва да се вземат подходящи мерки за намаляване на рисковете с цел
да бъдат защитени почвата и водите.
По-специално на етикетите или, ако се
предоставят такива, на информационните листове за безопасност на разрешените продукти – следва да бъде посочено, че прясно третираният дървен
материал трябва да бъде съхраняван
след третирането на закрито или върху
непропусклива твърда основа, или
едновременно и при двете посочени
условия, за да се предотвратят преки
изпускания в почвата или водите, и че
всички изпуснати количества, дължащи се на прилагането на продукта,
трябва да се събират за повторна
употреба или обезвреждане.
4. Не следва да се издават разрешения
за третиране на дървесина на място на
открито или на дървесина, която ще
бъде продължително изложена на атмосферни влияния или която ще бъде
защитена от атмосферни влияния, но
ще бъде подложена на често мокрене,
освен ако са представени данни, удостоверяващи, че продуктът отговаря на
изискванията на чл. 16 ЗЗВВХВС и
приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди, за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за
намаляване на рисковете.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите
членки оценяват видовете употреба
или вероятностите за излагане на въздействието на продукта и рисковете за
елементите на околната среда и за населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Европейския съюз.
Разрешения за пускане на пазара на
биоцид се издават единствено когато в
заявлението е удостоверено, че рисковете могат да бъдат намалени до приемливи нива.
Държавите членки следва да осигурят
спазването на следното условие при
издаването на разрешения:
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1 февруари
2013 г.
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977 g/kg

4

78

(9Z,12E)тетрадекадиен ацетат1-ил
ЕО №: не се прилага
CAS №: 30507-70-1

3
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40.

1

Феноксикарб

2

Наименование по
IUPAC: Етил [2-(4феноксифенокси)
етил]карбамат
ЕО №: 276-696-7
CAS №: 72490-01-8

3

960 g/kg

4

1 февруари
2013 г.

5

31 януари 2015 г.

6

31 януари
2023 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

1. На етикетите за биоцидите, съдържащи веществото (Z,E)-тетрадека-9,12диенил ацетат следва да бъде посочено, че те не трябва да се използват
на места, където се съхраняват неопаковани храни или фуражи.
2. Само за капани, съдържащи максимум 2 mg (Z,E)-тетрадека-9,12диенил ацетат.
3. На етикетите за биоцидите,
съдържащи (Z,E)-тетрадека-9,12-диенил
ацетат, следва да бъде посочено, че
тези продукти могат да се използват
само в помещения и че не трябва да
се използват на места, където се
съхраняват неопаковани храни или
фуражи.
При оценяването на заявление за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, когато това е уместно
за конкретния продукт, държавите
членки следва да оценяват видовете
употреба или възможностите за излагане на въздействието на веществото и
рисковете за елементите на околната
среда и за населението, които не са
били разгледани по представителен
начин в оценката на рисковете, направена на европейско равнище.
Държавите членки трябва да осигурят
поставянето на следните условия при
издаването на разрешения:
1. Следва да бъдат вземани подходящи
мерки за смекчаване на рисковете с
оглед на защита на почвите и водите.
По-специално на етикетите или, ако се
предоставят такива – на информационните листове за безопасност на разрешените продукти, следва да бъде посочено, че прясно третираният дървен
материал трябва да бъде съхраняван
след третирането на закрито, или
върху непропусклива твърда повърхност под покрив, или едновременно
при спазване и на двете изисквания, за
да се предотвратят преки изпускания в
почвата или във водите, и че всички
изпуснати количества, дължащи се на

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

35

1 февруари
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прилагането на продукта, трябва да се
събират за повторна употреба или
обезвреждане.
2. Не следва да се издават разрешения
за третиране на дървесина, която ще
бъде използвана във външни конструкции, намиращи се в близост до или
над вода, освен ако са представени
данни, показващи, че продуктът отговаря на изискванията на чл. 16
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане
на пазара на биоциди, за което при
необходимост се прилагат подходящи
мерки за намаляване на рисковете.
Нонанова
Наименование по
896 g/kg
1 февруари
31 януари 2015 г.
31 януари
При оценяването на заявление за
1 февруари
19
киселина,
IUPAC: Nonanoic acid
2013 г.
2023 г.
Репеленти и
2013 г.
издаване на разрешение за продукт,
атрактанти
пеларгонова
ЕО №: 203-931-2
когато това е уместно за конкретния
киселина
CAS №: 112-05-0
продукт, държавите членки оценяват
видовете употреба или вероятностите
за излагане на въздействието на
продукта и рисковете за елементите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен начин в оценката на
риска, направена на равнището на
Европейския съюз.
*Във връзка с прилагането на Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.), можете да намерите съдържанието и заключенията на докладите за оценка на интернет страницата на Комисията:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

2
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Въглероден диоксид
ЕО №: 204-696-9
CAS № 124-38-9

Наименование
по IUPAC
Идентификационни
номера

990 ml/l

Минимална чистота
на активното
вещество
в биоцида,
във формата,
в която той се
пуска на
пазара

1 ноември
2009 г.

Дата на
включване
в този
списък

Краен срок
за изпълнение
на изискванията
на чл. 19х
ЗЗВВХВС (с
изключение на
биоциди, които
съдържат повече от
едно активно
вещество; за тези
биоциди крайният
срок за изпълнение
на изискванията на
чл. 19х ЗЗВВХВС
ще бъде срокът,
посочен в последното решение за
включване на
съответното
активно вещество)
31 октомври 2011 г.
31 октомври
2019 г.

Дата, на която
изтича срокът,
за който
активното
вещество
е включено
в списъка

14
Родентициди

Подгрупа
биоциди

Само за използване в готови
за употреба газови
бутилки/контейнери
съоръжения, функциониращи
заедно с капаново устройство.

Специфични изисквания*

37

1 ноември
2009 г.

Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите

*Във връзка с прилагането на Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.), можете да намерите съдържанието и заключенията на докладите за оценка на интернет страницата на Комисията:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Въглероден
диоксид

Общоприето
наименование

№ ІА

ДЪРЖАВЕН

3616

1.

№
по
ред

Списък на активните
вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди с нисък риск,
Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди с нисък риск,
включително
изискванията
към
включително
изискванията към
тях тях

Приложение
Приложение
№ ІА
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С Т Р. 8 1

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Ръжево Конаре,
община Калояново, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.VІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
3679
ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 11 март 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. Сопот, община
Сопот, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.І.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
3680
ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Анево, община Сопот, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.І.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
3681

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 9
от 12 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
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Одобрява проект за изменение на общия
устройствен план на община Видин – смяна
на устройствената зона от „Земеделска земя“ в
зона за „Жилищно строителство“ за ПИ 020055
и ПИ 020056, местност Зад село, по картата на
възстановената собственост, землище с. Рупци.
Председател: Св. Славчев
3665
РЕШЕНИЕ № 10
от 12 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 127, ал. 6 и чл. 136, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за изменение на общия устройствен план
на Община Видин – смяна на устройствената
зона от „Земеделска земя“ в зона за „Жилищно строителство“ за ПИ 006027, местност Край
село, по картата на възстановената собственост,
землище с. Капитановци.
Председател: Св. Славчев
3865

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 10
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин, реши:
1. Одобрява ПУП – план за улична регулация
и устройствени зони за територията, заключена
между р. Девинска, ул. Освобождение и двата
моста над р. Девинска.
2. Одобрява ПУП – план за улична регулация
и устройствени зони за територията, заключена
между ул. Опълченска, ул. Явор и ул. Освобождение
на север и регулационната граница на гр. Девин.
3. Одобрява ПУП – план за улична регулация
и устройствени зони за територията, заключена
между ул. Опълченска, ул. В. Левски и регулационната граница на гр. Девин.
Председател: К. Каров
3829

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1371
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 35 ППЗОЗЗ, решение на Общинския експертен съвет, вписано в Протокол № 9 от 2010 г., и
Решение № КЗЗ-1 от 27.01.2011 г. на комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към Областна дирекция
„Земеделие“ – Хасково, Общинският съвет – Дими т ровра д, одобрява под робен уст ройст вен
план – парцеларен план, заедно с регистъра на
засегнатите имоти и координатния регистър към
него и специализирана устройствена схема за
трасе на външно кабелно електрозахранване на
обект „Фотоволтаична централа“ в имот № 000218,
землище с. Бряст, община Димитровград, с обща
дължина 9820,29 л. м, от които 9781,09 л. м в
имоти – собственост на община Димитровград,
15,16 л. м в имот – държавна собственост, и 24,04
л. м в имот на Национална компания „Пътна
инфраструктура“.
Председател: К. Чалъкова
3957
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34. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт, при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния
съд – Бургас, за 2011 г.
За съдебен район на Бургаския окръжен съд
1. Клас „Криминалистически експертизи“
Стоян Иванов Желев – Бургас, к/с Славейков,
бл. 67, вх. 9, ап. 39, тел. 056/626087, 0887424847,
образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист, експерт-криминалист, трудов
стаж – 38 години.
Христо Борисов Дрянков – Бургас, к/с Славейков, бл. 44, вх. 1, ет. 6, ап. 17, тел. 056/5870-53, 0889946299, образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист, трудов
стаж – 33 години.
Щерю Костадинов Николов – Несебър, ул.
Еделвайс 42, тел. 0554/4-53-14, 0888848057, образование – висше, специалност: експерт-криминалист,
трудов стаж като експерт-криминалист – 25 години, пенсионер, квалификация – инженер-химик.
Ра дост ин Тодоров Пат ъров – Бу ргас, к/с
Славейков, бл. 9, вх. 4, ет. 5, тел. 056/88-3885, 0886843309, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство,
квалификация – строителен техник, месторабота – Община Бургас, длъжност – дежурен по
общинска сигурност и управление на кризи,
трудов стаж – 36 години, вещо лице – 10 години.
Страхил Гаврилов Младенов – Бургас, к/с
Братя Мила динови, бл. 41, вх. 1, ет. 6, тел.
056/81-13-71, 0896194738, образование – висше,
спец иа л нос т – да лекос ъобщ и т ел на т ех н и к а,
квалификация – електроинженер, свидетелство
за всички видове криминалистически производства, трудов стаж – 35 години, стаж като вещо
лице – 35 години.
2. Клас „Съдебно-медицински експертизи“
Васил Димитров Йовков – Бургас, ул. Петко
Каравелов 17, ет. 2, тел. 056/81-35-23, 0888 619437,
специалност – стоматолог.
Димитър Василев Йовков – Бургас, ул. Хаджи Димитър 5, ет. 4, тел. 056/81-35-23, специалност – акушер-гинеколог.
Галина Милева, Косьо Янков, тел. 056/81-0557, съдебни лекари.
Параско Георгиев Парасков – Бургас, ж. к.
Лазур, бл. 30, ет. 3, тел. 0887449377, образование – висше, медицина, правоспособност – лекар,
специа лист – съдебна медицина, месторабота – „МБАЛ“ – АД, Бургас, длъжност – ординатор, съдебна медицина, трудов стаж – 33 години,
стаж вещо лице – 22 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, ул.
Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес и телефон
за връзка – София, ул. 6-ти септември 2, ет. 1,
ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0888829010,
образование – висше, специалност – биохимия
и микробиология, квалификация – биохимик,
микробиолог със специализация вирусология,
трудов стаж – над 15 години.
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Мая Иванова Кичева – София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес и телефон за
връзка – София, ул. 6-ти септември 2, ет. 1, ап.
5, (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887575365, образование – висше, специалност – молекулярна
и функц. биология, квалификация – биохимик,
клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки, месторабота – „Проген“ – ООД,
София, експерт, трудов стаж – 14 години, стаж
като вещо лице – 4 години.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Лорис Бердж Сайян – тел. 056/81-23-50, управител на ОДПЗС – съдебно-пси х иат рични
експертизи.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС, н-к отделение.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816301.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816 30114.
Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816645.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831436, 0889/512787.
Галена Петкова Вълчкова – Бу ргас, ж. к.
Възраждане, бл. 40, вх. 1, ет. 5, тел. 056/834520,
0 8982 434 85, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист
по психиатрия, месторабота – ОДПЗС – Бургас, длъжност – психиатър-ординатор, трудов
стаж – 12 години, стаж като вещо лице – 6 години, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна
психиатрия.
Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/830741.
Андрей Стоянов Стоянов – Бургас, кв. Меден
рудник ул. Захари Стоянов 27а, тел. 056/500174,
0 56/8 31435, 0 8 8 78 76 0 31, о б р а з о в а н и е – в и сше – медицина, специа лност – пси х иат ри я,
правособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, месторабота
ОДПЗС „Проф. д-р Ив. Темков“ – ЕООД, Бургас,
длъжост – началник-отделение, трудов стаж – 27
години, стаж като вещо лице – 22 години, удостоверение квалификация – съдебнопсихиатрична
експертиза.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056 /816 301.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС, н-к
отделение, тел. 056/831437.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056 /816 301.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816 301.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056 /816 301.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, н-к-отделение, тел. 056/831434.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.
Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816 301.
Владимир Янакиев Грънчаров – ОДПЗС, ординатор, тел. 056 /816 301.
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Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗС, ординатор, тел. 056 /816 301.
Розалина Георгиева Макелова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056 /816 301.
Величка Бъчварова – специалност – психолог,
тел. 056/81-63-01.
Валентина Митрева Недева-Белчева – Бургас,
ж. к. Братя Миладинови 47-Е, тел. 816-301/вът. 167,
образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, месторабота
ОДПЗС „Проф. д-р Ив. Темков“, длъжност – клиничен психолог, трудов стаж – 10 години, стаж като
вещо лице – 9 години, свидетелство за призната
специалност, степен – магистър, специалист по
клинична психология.
Кета Русева Апостолова – Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 110, вх. А, ет. 6, ап. ляв, тел.
056/916451, 0888031393, образование – висше,
специалност – психология, професионална квалификаци я – психолог, образование – висше,
специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител, специализация – изобразително и конструктивно творчество, месторабота – „ДКЦ ІІІ“ – ЕООД – к/с Меден рудник,
бл. 408, длъжност – частна практика – психолог,
трудов стаж – 13 години, стаж като вещо лице – 2
години, удостоверение за дългосрочен тематичен
курс – Транзакционен анализ, ІІ модул.
Здравка Велизарова Тодорова – Бургас, ул. Вардар, вх. 1, ет. 2, ап. 22, тел. 056/546645, 0886338310,
образование – висше, степен магистър, специалност – приложна психология, професионална
квалификация – психолог.
Ивелина Йовчева Томова – Бургас, к/с Славейков, бл. 62, вх. 2, ет. 9, ап. 27, тел. 056/883188,
0 886505713, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – психология, квалификация – магистър
по психология, месторабота – „Коуст“ – ООД,
Бургас, длъжност – психолог, трудов стаж – 7
години.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Петя Новакова Няголова – Бургас, к/с Славейков, бл. 8, вх. 7, ет. 2, ап. 6, тел. 0887277490,
056/883578 , о бра з ова н ие – висше, спец и а лност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 34 години,
стаж като вещо лице – 10 години, преквалификация със специалност – икономика, управление на
промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Тодор Димитров Ангелов – Бургас, ул. Св.
Патриарх Евтимий 93, ет. 4, тел. 0888459585,
образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни проблеми, сертификат – експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи, сертификат по МСС, удостоверение за
подготовка на оператори на системи.
Ге н ко И в а н о в Ге н о в – Бу р г а с , к- с Л а зур, бл. 62, вх. В, ет. 1, ап. 2, тел. 056/831131,
0889353871, 0878353871, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансо-
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во-контролна дейност, трудов стаж – 18 години,
стаж като вещо лице – 9 години, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Иванова Николова – Бургас, к/с Лазур,
ул. Батак 6, тел. 0888545422, образование – висше,
специа лност – меж д у народни икономическ и
отношения, квалификация – икономист-международник, диплома средно образование – ЕСПУ
с преподаване на английски език, месторабота – „Поли – М“ – ЕООД, длъжност – управител, трудов стаж – 12 години, стаж като вещо
лице – 7 години.
Наталия Георгиева Карчева – Бургас, ул. Вардар 1, вх. Г, ет. 5, ап. 68, тел. 056/810756, 0888538348,
образование – висше, специалност – икономика
на труда и социално дело, квалификация – икономист по труда, профил „Социално дело“ – педагогически профил, специализация – пенсионно
осигуряване, месторабота – Кантора за пенсионни
услуги и социално осигуряване, длъжност – управител, трудов стаж – 33 години, стаж като вещо
лице – 22 години, икономист по труда, квалификация – специалист по социално осигуряване и
пенсионно осигуряване.
Рилко Горанов Горанов – Бургас, ул. Цар
Самуил 12, вх. В, тел. 056/800 078, 0887885860,
образование – висше, специалност – икономика
на промишленост та, квалификация – икономист, месторабота – Търговско индустриална
камара – Бургас, длъжност – ръководител направление, трудов стаж – 30 години, стаж като вещо
лице – 10 години, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост, транспорта
и хранително-вкусовата промишленост, оценител
на транспортни средства – леки и товарни автомобили, движимо имущество, движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията
по вписванията.
С т а н к а Д е м и р е в а А н д о н о в а – Бу р г а с ,
к/с Славейков, бл. 27, вх. В, ап. 9, ет. 3, тел.
056/887911, 0879059979, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, трудов стаж – 37
години, стаж като вещо лице – 11 години.
Тонка Жекова Джалева – Бургас, ж. к. Възраждане, бл. 14, вх. А, ет. 3, тел. 0888453574,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист счетоводител, месторабота – свободна професия – вещо
лице, трудов стаж – 34 години, стаж като вещо
лице – 25 години.
Тодор Пенчев Стефанов – Бургас, к/с Лазур, бл. 31, вх. В, тел. 056/800453, 0888809799,
образование – висше, специалност – ОПОИИ,
квалификация организатор-икономист, месторабота – ЕТ „ТОПС – Тодор Стефанов“, Бургас,
длъжност – управител, трудов стаж – 27 години,
стаж като вещо лице – 9 години, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – Бургас,
ж. к. Славейков, бл. 121, вх. 1, ет. 7, ап. 14, п.к.
14, тел. 056/919352, 0889628507, образование – висше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист между-
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народник, месторабота – „ЕМА“ – ООД, Плевен,
длъжност – регионален мениджър Бургас, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 7 години,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, сертификат за експерт – оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им,
сертификат за експерт – оценител на машини и
съоръжения, активи, сертификат за експерт – оценител на инвестиционен проект.
Ани Иванова Бъчварова – Бургас, ул. Ал.
Стамболийски 64, ет. 5, тел. 0887411408, образование – висше, специалност – организация на
производството и управление на промишленото
производство, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, месторабота – „МБАЛ Бургас“ – АД, длъжност – главен
счетоводител, трудов стаж – над 20 години, стаж
като вещо лице – 6 години.
Стефан Христов Корадов – Бургас, ул. Абоба
14А, тел. 056/843963, 0888213030, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „КО одит“ – ООД – одиторска практика,
длъжност – управител, трудов стаж – 30 години,
стаж като вещо лице – 20 години, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат
от Камарата на независимите оценители в България
за оценка на търговски предприятия и вземания.
Веч ис ла в Хрис т ов Ча н ков – Бу рг ас,
ж. к. Меден рудник, бл. 430, вх. А, ет. 3, тел.
056/840186, 0878464828, образование – висше,
специа лност – заст ра хователно дело, к ва лификаци я – икономист-застраховател, профил
„Социално дело“, месторабота – Кооперация
„Росица 92“, с. Росеново, община Средец, като
синдик, стаж като вещо лице – над 10 години,
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
съдебно-финансовоо-икономически експертизи,
съдебно-стокови експертизи, съдебен експертоценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт – оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им.
Златинка Лефтерова Стоянова – Бургас, ул.
Цариградска 15, ет. 1, тел. 056/827027, 0888601161,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „Бургас одитинг“ – ООД,
длъжност – регистриран одитор, управител, трудов стаж – 35 години, стаж като вещо лице – 18
години, диплома за дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
С ъби на Васи лева Араба д ж иева – Бу ргас,
к-с Изгрев, бл. 39, вх. 6, тел. 0889917651, образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
месторабота – свободна професия – вещо лице,
трудов стаж – 10 години, стаж като вещо лице – 10
години, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Бургас, ул. Цар
Калоян 71, ет. 1, ап. 2, тел. 0898652126, 0885906341,
образование – висше, специалност – маркетинг
и планиране, квалификация – икономист, специалист по маркетинг, квалификации – право,
икономическа педагогика, сертификат за екс-
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перт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат за експерт – оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за съдебен експерт – оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи,
сертификат за експерт – оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни.
Никола Димитров Жеков – Бургас, к-с Братя
Миладинови, бл. 65, вх. 3, ет. 6, тел. 0898617361,
образова н ие – висше, спец иа л нос т – и коно мика и организация на селското стопанство,
к ва лификац и я – аг роикономист, мест орабо та – „ЦКБ“ – АД, длъжност – вътрешен одитор,
трудов стаж – 38 години, стаж като вещо лице – 10
години.
Еленка Василева Вълканова – Бургас, к-с
Зорница, бл. 30, вх. 1, ет. 4, тел. 056/840356,
0 888661916, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление,
месторабота – СД „Лена ТВ – Вълканови и сие“,
д л ъж нос т – у п ра ви т ел – с ъд ру ж н и к , т ру дов
стаж – 40 години, стаж като вещо лице – 5 години.
Пепа Георгиева Пашова – Бургас, к-с Зорница,
бл. 37, вх. А, ет. 5, тел. 056/86 22 92, 0887 880930,
образование – висше, специалност – организация
на производството и управление в строителството,
квалификация – икономист по строителството,
счетоводство и финансово-контролна дейност,
месторабота – „Лу койл Нефтохим“ – Бу ргас,
длъжност – старши вътрешен одитор, трудов
стаж – 30 години, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Пет рова Печ у ркова – Бу ргас, к/с
Братя Миладинови, бл. 8, вх. Б, ап. 33, тел.
056/842126, 0887647896, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „Евро кот рск“ – ЕООД – управител, трудов
стаж – 28 години, стаж като вещо лице – 5 години,
дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран
одитор.
Георги Петров Дочев – Бургас, ул. Калофер
28Б, ет. 3, тел. 0888305934, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Иванка Костадинова Голева – Бургас, к-с Славейков, бл. 6, вх. 4, ет. 4, тел. 056/842294, 0889346643,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „Химекс – 96“ – АД, Бургас,
длъжност – изпълнителен директор (финансов директор), трудов стаж – 28 години, стаж като вещо
лице – 7 години, вписана в списъка като вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти, сертификат за оценител на земеделски
земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Лилия Станкова Плачкова – Бургас, ул. Гладстон 2, ет. 5, тел. 056/84 4160, 0888609002, образование – висше, специалност – икономика и
управление на търговията – БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията,
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трудов стаж – 32 години, стаж като вещо лице – 8
години, лиценз за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат
за експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, сертификат от Камарата на
независимите оценители в България за оценка
на недвижими имоти.
Митко Русев Митев – Бургас, к/с Изгрев, бл. 49,
вх. 6 ет. 5, тел. 0888134344, 0894649729, образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, месторабота – „Бургас Авто“ – АД, Бургас,
длъжност – директор сервизна дейност, трудов
стаж – 32 години, стаж като вещо лице – 18 години, следдипломна квалификация – мениджмънт
и стопански бизнес, икономист – организация на
производството, машинен инженер, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за експерт – оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Дора Иванова Гарелова – Бургас, ж. к. Зорница, бл. 37, вх. 2, ет. 8, ап. 24, тел. 056/86-23-17,
056/84-32-69, 0888609006, образование – висше,
специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническо снабдяване,
свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, трудов стаж – 25 години, стаж
като вещо лице – 15 години, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Жечко Пенчев Костенски – Бургас, ж. к. Ла
зур, бл. 23, вх. А, ет. 2, тел. 0898750197, образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, месторабота – „Фининвест 1961“, управител, финансово-данъчен консултант, трудов стаж – 21 години,
стаж като вещо лице – 7 години, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС.
Вяра Добрева Добрева – Бургас, к-с Меден
рудник, бл. 416, вх. Д, ет. 8, тел. 0887088826,
образование – висше, специалност – ИОМТС,
квалификация – икономист по МТС, месторабота – „МБАЛ лайф хоспитал“ – ЕООД, длъжност – гл. счетоводител, трудов стаж – 22 години,
стаж като вещо лице – 8 години, професионална
квалификация – счетоводен експерт – вещо лице,
сертификат по МСС.
Йорданка Георгиева Костадинова – Бургас,
ул. Сливница 23, ап. 18, тел. 0889966245, образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, месторабота – Апелативна прокуратура, длъжност – старши специалист-счетоводител, трудов стаж – 31 години, стаж като вещо
лице – 8 години, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – МСС.
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Гергана Господинова Балева – Бургас, к-с
Братя Миладинови, бл. 30, вх. В, ет. 2, тел.
056/537137, 0887013572, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, финанси,
квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – КРЗ „Порт – Бургас“ – А Д, длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 25 години, стаж като вещо лице – 8 години, квалифика
ция – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Мария Христова Стойкова – Бургас, ж. к.
Братя Миладинови, бл. 29, вх. 2, тел. 0888305550,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт по финанси и счетоводство, сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти, сертификат за оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, сертификат МСС.
Надя Янчева Узунова – Бургас, ж. к. Лазур,
ул. Поморие 18, тел. 056/820916, 0888503908, образование – висше, специалност – организация
на производството и управление в транспорта,
квалификация – икономист по транспорта, месторабота – „Счетоводна къща – Актуал“ – ЕООД,
длъжност – управител, трудов стаж – 29 години,
стаж като вещо лице – 10 години, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мария Димитрова Дошева – Бургас, к/с Изгрев, бл. 28А, ап. 15, тел. 056/830487, 0889659546,
образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „Финс – ико 5“ – ЕООД,
длъжност – управител, трудов стаж – 20 години,
стаж като вещо лице – 5 години, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
международни счетоводни стандарти.
Руска Николова Димитрова – Айтос, ул. Христо Ботев 21, тел. 0896661785, образование – висше, специа лност – финанси, меж д у народни
икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота – ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
трудов стаж – 28 години, стаж като вещо лице – 4
години, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетните средства.
Татяна Павлова Кънчева – Бургас, ул. Климент
Охридски 25, ет. 2, тел. 0888788617, 0885612303,
образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по
икономика, специалност социални дейности,
месторабота – Община Бургас, длъжност – главен
инспектор, трудов стаж – 22 години, стаж като вещо
лице – 3 години, вписана в списъка на вещите
лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител
на недвижими имоти, сертификат за оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Дафин Михалев Терзиев – Бургас, к-с Славейков, бл. 83, ет. 1, ап. 3, тел. 089886160 0,
образова н ие – висше, спец иа л нос т – марке-

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

тинг и планиране, квалификация – икономист
рег иона л ис т - с т рат ег, мес т ораб о та – „С и вов
груп“ – ЕООД, трудов стаж – 10 години, стаж
като вещо лице – 2 години, сертификат за оценител на земеделски земи вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ.
Светла Динева Генова – Бургас, ул. Сливница
25, ет. 3, тел. 0898203657, 0885776040, образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик,
специа лизаци я – изследване на операции те,
счетоводство, анализ и контрол на търговската
дейност, месторабота – ОУ „Любен Каравелов“, Бургас, длъжност – старши учител, трудов
стаж – 20 години, стаж като вещо лице – 10 години,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Стамен Димитров Стамов – Бургас, ул. Св.
П. Евтимий 115, ет. 3, тел. 0887662280, образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „Вива пропъртис“ – ЕООД,
Бургас, длъжност – управител, трудов стаж – 17
години, стаж като вещо лице – 1 година, лиценз
за оценка на недвижими имоти, сертификат за
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Иван Велинов Скарлатов – Бургас, ж. к. Лазур,
бл. 77, вх. 11, ап. 13, тел. 056/839309, 0899171932,
образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – икономист – счетоводител, специализация – организация на отчетността в търговските дружества,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Златка Иванова Григорова – Бургас, ул. Цариградска 22, ет. 5, тел. 0555917/70-06, 0888551692,
образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по
икономика, специалност – организация и управление на селското стопанство, квалификация – агроикономист, месторабота – ОД на ДФ
„Земеделие“ – Бургас, длъжност – експерт, трудов
стаж – 31 години, преквалификация – педагогика,
учителска правоспособност, лиценз за оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ,
професионална квалификация – управление на
проекти, подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от Европейския съюз,
удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори.
Стефка Генова Иванова – Карнобат, ул. Москва
87, вх. 2, ет. 3, ап. 7, тел. 0559/25022,0898603440,
образование – висше, специалност – икономика
и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишленост, месторабота – „ГМ – Строй“ – ООД, Бургас, длъжност – счетоводител, трудов стаж – 10 години,
стаж като вещо лице – 2 години, удостоверение
за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми.
Таня Димитрова Станева – Бургас, ул. Христо
Ботев 70, вх. 2, ет. 6, тел. 0897810179, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол
маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, месторабота – „КО ОДИТ“ –
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ООД, длъж ност – помощник-одитор, т рудов
стаж – 6 години, стаж като вещо лице – 2 години,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на машини и съоръжения.
Атанас Иванов Дошев – Бургас, к-с Изгрев,
бл. 28А, ап. 15, тел. 056/83 04 87, 0887246203,
образова ние – висше, спец иа лнос т – ОП УС,
квалификация – икономист по строителството,
месторабота – „Финс – ико 5“ – ЕООД, трудов
стаж – 20 години, стаж като вещо лице – 4 години,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за експерт – оценител на машини и съоръжения, активи,
сертификат за оценители на земеделски земи и
подобренията върху тях, удостоверение – оценител на земеделски земи, включен в списъка на
вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Христо Периклиев Христов – Бургас, ул. Асен
Златаров 47, тел. 056/820094, 0887664631, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
трудов стаж – 28 години, стаж като вещо лице – 12
години, допълнителни квалификации – експертсчетоводител, банково-финансов бизнес, съдебносчетоводни експертизи, експерт – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт – оценител,
криминалистически експертизи, сертификат МСС,
сертификат за автоексперт – оценител, сертификат
за експерт – оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им.
Банко Димитров Димитров – Бу ргас, к/с
Славейков, бл. 25, вх. 3, ап. 31, тел. 056/88-90-87,
сл.т. 056/87-15-20, 0886400057, образование – висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, трудов
стаж – 17 години, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, оценител на инвестиционни
проекти.
Любимка Петрова Вълкова – Бургас, ж. к.
Меден рудник, бл. 110, вх. А, ап. 22, ет. 8, тел.
056/84-77-32, 0886390544, образование – висше,
степен – магистър, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – Регионална
ветеринарномедицинска служба – Бургас, длъжност – началник-отдел ФСД, трудов стаж – 23
години.
Димитър Пенчев Сребков – Бургас, ул. Александър Стамболийски 17 Б, ет. 2, тел. 056/84-58-25,
0888427281, образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика на индустрията,
професионална квалификация – магистър по
икономика, трудов стаж – 6 години.
Жейна Драгомирова Жекова – Бургас, к/с
Зорница, бл. 14, ет. 10, ап. 3, образование – висше,
специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – иконо
мист по индустрията, икономист-счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Недялка Генчева Желева-Колева – Бургас, ул.
Г. С. Раковски 59, ет. 3, ап. 7, тел. 0888670902,
образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в
търговските дружества, месторабота – „Травъл
Партнър България“ – ЕООД, длъжност – главен
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счетоводител, трудов стаж – 10 години, стаж като
вещо лице – 6 години, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Жельо Иванов Ненчев – Бургас, ул. Христо
Ботев 57, ет. 2, ап. среден, тел. 056/53-10-38,
0878322107, образование – висше, степен – магистър, специалност – международен туризъм,
професионална квалификация – икономист по
туризъм, месторабота – „Дорослава“ – ЕООД,
Каблешково, длъжност – началник-отдел „Маркетинг“, трудов стаж – 35 години, съдебен експерт
към МППИ – 1999 г. – 2003 г.
Милица Янчева Пилашева – Бургас, ул. Александър Велики 13, вх. 1, ет. 2, тел. 0887211724,
образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия,
месторабота – „Дамянов Клима“ – ЕООД, длъжност – специалист – международна логистика
и внос, трудов стаж – 10 години, вещо лице в
Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол,
оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните
насаждения.
Милена Живкова Кънева – Айтос, ул. Гарова
5, вх. Б, ет. 3, тел. 0558/25667, 0887091686, образование – висше, специалност – икономика и
управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, месторабота – Община
Бургас, длъжност – старши вътрешен одитор,
трудов стаж – 10 години, сертификат – вътрешен
одитор в публичния сектор.
Бож и дар Ц ве та нов Па влов – Бу ргас, ул.
Оборище 114, тел. 0889318210, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
месторабота – „МОБИ 2“ – ООД, клон Бургас,
длъжност – мениджър, квалификация – публична
администрация и европейска интеграция.
Иван Тодоров Кукуринков – Бургас, ул. Цариградска 43, ет. 3, ап. 5, тел. 056/84-05-37, 0887339978,
образование – висше, специалност – управление и
икономика на аграрнопромишлено производство,
квалификация – икономист по аграрнопромишлено производство, месторабота – „Капитал Бургас“ – ЕООД, длъжност – управител и лицензиран
оценител на недвижими имоти, трудов стаж – над
25 години, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Пе т ь о С т оя нов Д и м и т р ов – Бу рг ас, у л.
Цар Симеон І № 75, ет. 3, тел. 056/82-15-83,
0886533040, 0898592948, образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма,
квалификация – мениджър в туризма, лиценз за
оценител на недвижими имоти, удостоверение
за оценка на земеделски земи.
Наню Василев Нинов – Бургас, к/с Славейков, бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. ляв, тел. 056/883
971, 0898784718, образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед,
трудов стаж – 20 години, лиценз – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Христо Цончев Цончев – Бургас, к/с Възраждане, бл. 4, вх. 1, тел. 056/533986, 0898322647,
образование – висше, специалност – икономика,
организация и управление на селското стопанство,
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квалификация – аграрикономист, месторабота – РУ „Социално осигуряване“, длъжност – главен финансов ревизор, трудов стаж – 26 години,
стаж като вещо лице – 3 години, следдипломна
квалификация – специалист по социално осигуряване.
Кета Ангелова Дечева – Бургас, ул. Борис
Дрангов 7, тел. 056/849209, 0878262711, образование – висше, специалност – стокознание,
квалификация – стоковед, с трудов стаж – над
11 години, следдипломна квалификация – експерт – проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Михаил Динев Златев – Бургас, к/с Лазур,
бл. 4, вх. 1, ап. 16, тел. 056/826260, 0887391005,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – ЕТ „ Парти сервиз – Крис“,
длъжност – счетоводител, трудов стаж – 23 години, стаж като вещо лице – 12 години.
Васил Иванов Караманов – Бургас, к/с Лазур, бл. 79, вх. В, ет. 1, ап. 41, тел. 056/834 078,
056/810529, 0887881313, образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист
по промишлеността, месторабота – „Виастрой
Бу ргас“ – А Д, длъж ност – изпълнителен директор, трудов стаж – 25 години, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Анелия Георгиева Узунова – Бургас, ул. Ал.
Велики 80, ет. 4, тел. 056/842887, 0888542605,
образование – висше, специалност – икономика
и управление на строителството, квалификация – икономист по строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по
икономика, месторабота – „Син сървиз Бу ргас“ – ООД, корабна агенция, длъжност – управител, трудов стаж – 13 години, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Николинка Василева Костадинова – Бургас,
к/с Лазур, ул. Батак 49 б, тел. 056/817576, 0884844773,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – ЕТ „Росица – Иван Костадинов“, Бургас, длъжност – счетоводител, трудов
стаж – 29 години.
Ели Пенчева Вълчева – Бургас, к/с Меден
рудник, ул. Залесителна, бл. 238, ет. 4, тел.
056/84 18 05, 0888922960, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, месторабота – „Бургасбус“ – ЕООД – Бу ргас, длъжност – главен
счетоводител, трудов стаж – 17 години.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – Бу ргас, к/с Бр. Миладинови, бл. 67, вх. 3, ап. 10,
тел. 0899293272, образование – висше, специа лност – счетоводст во и кон т рол, к ва лификация – магистър по икономика, месторабота – „Унибилд“ – ООД, Бургас, длъжност – главен
счетоводител, трудов стаж – 5 години, следдипломна к ва лификаци я – съдебно-счетоводни
експертизи.
Кирилка Иванова Иванова – Бургас, ул. Ген.
Гурко 34, тел. 056/84 44 18, 0888762534, 0878824171,
образование – висше, специалност – икономика
на промишлеността, квалификация – икономист
по промишлеността и материално-техническо
снабдяване, месторабота – ИА „Пътища“, Област-
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но пътно управление – Бургас, длъжност – н-котдел „Счетоводно и административно обслужване“ – главен счетоводител, трудов стаж – 32
години, допълнителна квалификация – вещо лице
по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Виктория Стоянова Петкова – Бургас, ул. Александър Стамболийски 52, ет. 4, тел. 0888333239,
образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – Консорциум „Титан – Бургас“ – ДЗЗД, длъжност – ръководител счетоводен
отдел, трудов стаж – 15 години.
Де т е л и на Д и м и т р ова Па в лова – Бу рг ас,
ул. Страхил 8, ет. 3, ап. 8, тел. 056/83 67 84,
0885034426, 0888836784, образование – висше,
специалност – териториални системи, квалификация – икономист, месторабота – „Финконсултинг“ – ЕООД, длъжност – управител, трудов
стаж – 13 години, сертификат за завършен курс
„Европейските фондове – как да използваме
възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес“.
Розалина Стоянова Лазарова – Бургас, бул.
Ст. Стамболов 45/2, тел. 056/54 26 63, 0887657522,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „Емерсид Хоспиталити“ – ООД, длъжност – зам. гл.счетоводител,
трудов стаж – 31 години.
Тонка А лександрова Йотова – Бургас, к/с
Славейков, бл. 4, ап. 18, образование – висше,
специалност – икономика на промишлеността,
квалификация – икономист по промишлеността,
месторабота – Търговско-промишлена камара – Бургас, длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – над 40 години, квалификация – мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на
недвижими имоти, сертификат – МСС.
Ненко Марчев Марков – Бургас, к/с Славейков, бл. 40, вх. 6, ет. 5, ап. 13, тел. 056/9194-31, 0887515185, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – ОД
на МВР Бургас, длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 22 години.
Калинка Стоянова Новакова – Бургас, к/с Славейков, бл. 55, вх. П, ет. 1, ап. 1, тел. 056/584620,
056/950586, 0897856354, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, месторабота – „Бургстрой Инвест“ – ООД, длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 7 години, стаж
като вещо лице – 2 години, квалификация – съдебен
експерт, сертификат за експерт – оценител на ДМА
и оборотни средства, сертификат за вътрешен
одитор на интегрирани системи за управление,
сертификат по МСС.
Людмила Йовчева Кудева – Бургас, ул. Иван
Богоров 64, ет. 6, тел. 056/839851, 0887903751,
образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, трудов стаж – 25
години.
Йонка Борисова Колева – Бургас, к/с Славейков, бл. 68, вх. 7, ап. 9, тел. 883069, 0878852022,
образование – висше, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, месторабота – Търговска гимназия – Бургас, длъжност – преподавател по икономически
дисциплини, трудов стаж – 36 години, стаж като
вещо лице – 7 години.
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Мария Петкова Димитрова – Бургас, ул. Адам
Мицкевич 5, вх. Б1, тел. 0888926215, 056/813539,
образование – висше, специалност – маркетинг,
квалификация – магистър по икономика, месторабота – „Гларус – Р“ – ООД, длъжност – рекламен
консулт, трудов стаж – 17 години.
Живка Иванова Жечева – Бургас, ул. Иван
Рилски 27, тел. 056/533300, 0885905752, образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, месторабота – Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“,
Бургас, длъжност – главен счетоводител, трудов
стаж – 24 години.
Тодорка Димова Георгиева – Карнобат, ул. Васил Левски 11, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0894421878,
0 887015723, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – счетоводство и контрол, месторабота – ОУ
„Христо Ботев“, с. Кликач, и НУ „Христо Ботев“,
с. Соколово, длъжност – отговорен счетоводител,
трудов стаж – 12 години.
Стойчо Георгиев Иванов – Бургас, ул. Ал.
Стамболийски 52, ет. 3, тел. 056/836410, 0888229153,
образование – висше, специалност – икономика и
управление на индустрията, квалификация – икономист организатор, месторабота – „НЕК“ – ЕАД,
София, район Бургас, длъжност – счетоводител,
трудов стаж – 12 години, допълнителна квалификация – курс МСС, НСС.
Таня Петрова Алексиева – гр. Средец, ул. Васил
Левски 15, тел. 0887098147, образование – висше,
специалност – финанси, квалификация – икономист, месторабота – „Пома Груп“ – ЕООД, Бургас, длъжност – счетоводител, трудов стаж – 11
години, допълнителна квалификация – МСС.
Гинка Стоянова Радуйчева – Несебър, кв.
Перла 25, тел. 056/826161, 0888665604, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
месторабота – „Сити Билд“ – ЕООД, Бургас,
длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 12
години.
Златина Йорданова Вънчева – Бургас, к/с
Славейков, бл. 24, вх. 4, ет. 7, тел. 056/845363,
0 899 0 85523, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор
на промишленото производство, средно образование специалност – администратор-информатор,
месторабота – ЕТ „Вектра – дизайн – Златина
Вънчева“, трудов стаж – 12 години, сертификат
за експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална
квалификация – учител.
А н к а Кр ъс т ева Жел язкова – Бу ргас, к /с
Братя Миладинови, бл. 65, вх. 4, ап. 12, тел.
056/531219, 0887240225, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, счетоводство
и контрол в нефинансови предприятия, трудов
стаж – 8 години.
Красимир Димитров Атанасов – Карнобат,
ул. Кирил и Методий 22 А, бл. 35, вх. А, ет. 2,
тел. 0559/24034, 0889528951, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – „Медицински център 1 – Карнобат“ – ЕООД,
длъжност – счетоводител, трудов стаж – 13 години, сертификат – МСС.
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Мария Петкова Димитрова – Бургас, ул. Адам
Мицкевич 5, вх. Б1, тел. 0888926215, 056/813539,
образование – висше, специалност – електронна
техника, специализация – електронно ядрено и
медицинско уредостроене, образование – висше,
специалност – маркетинг, квалификация – маг ис т ър по и коном и к а, мес т орабо та – „Гларус – Р“ – ООД, длъжност – рекламен консулт,
трудов стаж – 17 години.
Красимир Стоянов Димитров – Бургас, ул.
Адам Мицкевич 5, вх. Б1, ет. 2, тел. 0898449009,
образование – висше, специалност – подвижен
железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – вагоностроене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист, месторабота – „Гларус – Р“ – ООД, длъжност – управител,
трудов стаж – 21 години.
Керка Янкова Тотева – гр. Средец, ул. Москва,
бл. 2, вх. Д, ет. 1, тел. 05551/7400,0885550485, образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, трудов стаж – 6 години, стаж като
вещо лице – 7 години.
Здравко Иванов Мавров – Бургас, к/с Зорница, бл. 47, вх. 6, ет. 3, тел. 056/863057, 0898448897,
образование – висше, специалност – икономика
и управление на строителството, квалификация – икономист по строителство, трудов стаж – 7
години, придобита правоспособност като борсов
посредник (брокер).
Севдалина Григорова Тодорова – Бургас, к/с
Изгрев, бл. 40, вх. 5, ет. 7, тел. 841477, 0887895792,
образование – висше, специалност – икономика и
управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор, месторабота – „Медитех
инженеринг“ – ЕООД, длъжност – счетоводител,
трудов стаж – 15 години.
Методи Йорданов Лаков – Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, ап. 1, тел. 0885817750, образование – висше, специалност – управление и планиране на
народно стопанство, квалификация – икономистплановик, синтетик, трудов стаж – 20 години.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
Васил Атилов Ряпов – Бургас, ж. к. Меден
рудник, бл. 403, вх. Г, ап. 13, тел. 056/500410,
0 898 458372 , о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – минна електромеханика, енергетика и
елект рообзавеж дане, к ва лификаци я – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, месторабота – ЕТ „Техконсулт“,
длъжност – главен специалист, трудов стаж – 20
години, стаж като вещо лице – 8 години, диплома
за кандидат на техническите науки.
Веселин Борисов Гяуров – Бургас, к-с Славейков, бл. 59, вх. 4, п.к. 178, тел. 056/881281,
о бра з ова н ие – висше, спец иа л но с т – п ът но
строителство и пътен транспорт, автомобилен
транспорт, квалификация – инженер, диплом
за средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по
строителството и архитектурата, професионална
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квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение от завършен курс по организация
и безопасност на движението по пътищата.
Бердж Никохос Топузян – Бургас, бул. Демокрация 104, вх. Б, ап. 8, тел. 056/541215, 0897647201,
образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на
машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за автотехническа експертиза, съдебно-инженерно технически експертизи,
удостоверение от Център за усъвършенстване на
ръководни кадри по международен туризъм – Бургас, за положен изпит по английски и руски език,
член на Камарата на независимите оценители.
Иван Тодоров Иванов – Бургас, к-с Изгрев,
бл. 62, ет. 5, ап. 21, тел. 056/525629, 0888543342,
образование – висше, специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, трудов стаж – 37 години, стаж като
вещо лице – 10 години, професионална квалификация – автотехническа експертиза.
Атанас Драгнев Дончев – Бу ргас, к-с Лазур, бл. 11, вх. А, ет. 10, ап. 30, тел. 056/834428,
0 886371231, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – подвижен железопътен състав, квалификация – машинен инженер, трудов стаж – 24 години,
лиценз за оценител на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и строителството, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
член на Съюза на независимите автотехнически
експерти в България.
Тодор Георгиев Илиев – Бургас, к-с Изгрев,
бл. 53, вх. Г, ет. 6, тел. 056/582084, 0889343853,
образование – висше, специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, трудов стаж – 39 години, стаж като
вещо лице – 20 години, свидетелство за учителска
правоспособност със специалност – шлосерство и
стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и клас
квалификация по организация и управление на
образованието.
Живомир Георгиев Стефанов – Бургас, ул.
Александровска 115, вх. А, ет. 4, ап. 13, тел.
056/531204, 0888692666, образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, месторабота – ПГМКР „Св. Никола“, длъжност – помощник-директор, трудов стаж – 31 години, стаж като
вещо лице – 15 години.
Сарко Бердж Топузян – Бургас, бул. Демокрация
144, вх. Б, ап. 8, Бургас, к/с Славейков, бл. 144,
тел. 0898318696, образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника,
квалификация – електроинженер, трудов стаж – 10
години, квалификация – компютърна, комуникационна, електронна техника и автоматизация,
удостоверение за завършен курс по телевизионна
техника, квалификация – съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна компютърнотехническа експертиза, медицинска апаратура.
Н и кола й Ц вя т ков Ча к ъров – Бу ргас, ул.
Л. Каравелов 45, тел. 0899186053, 056/817701,
образование – висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер,
месторабота – „ЕСО“ – ЕА Д, МЕР – Бу ргас,
длъжност – инженер релейна защита, трудов
стаж – 30 години, стаж като вещо лице – 10
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години, свидетелство за завършен курс цветна
телевизия, сертификат за завършен курс – компютърен оператор – Win XP, Word, Excel Internet.
Петко Купенов Петков – Бургас, ул. Ал. Велики
40, тел. 056/828261, 0899668387, образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател – инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник,
специалност на средно образование – корабни
машини и механизми, квалификация – среден
техник корабни машини и механизми, трудов
стаж – 34 години, свидетелство за правоспособност – корабен механик, трета степен, сертификат
за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за
оцеляване на море.
Георги Георгов Георгиев – Бургас, ул. Александър Велики 31, тел. 056/828356, 0877573650,
0 888385751, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – маркшайдерство, квалификация – минен
инженер-маркшайдер, месторабота – „Лукойл“ –
Бургас, длъжност – геодезист, трудов стаж – 26
години, стаж вещо лице – 5 години, свидетелство
за правоспособност от Агенцията по кадастъра
по чл. 12, т. 7 ЗКИР, сертификат от Камарата на
инженерите по геодезия за вписване в регистъра
на правоспособни лица по кадастър към Агенцията по кадастър, удостоверение за член на КИИП
към секция „Геодезия, приложна геодезия и
ландшафт“, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП.
Тихомир Стефанов Рачев – Карнобат, ул.
Ганчо Хардалов 15, тел. 0559/24062, 0894331256,
08781640 62 , образова н ие – с ред но, спец иа лност – механизация на селското стопанство,
квалификация – машинен техник по механизация
на селското стопанство, месторабота – „ЕВН
България „Електроразпределение“ – АД, длъжност – технически организатор, трудов стаж – 40
години, стаж като вещо лице – 20 години, сертификат за експерт – оценител на машини и съоръжения, сертификат за съдебен експерт – оценител
на оборотни и дълготрайни активи, локомотивен
машинист.
Страхил Гаврилов Младенов – Бургас, к/с
Братя Мила динови, бл. 41, вх. 1, ет. 6, тел.
056/81-13-71, 0896194738, образование – висше,
спец иа л нос т – да лекос ъобщ и т ел на т ех н и к а,
квалификация – електроинженер, свидетелство
за всички видове криминалистически производства, трудов стаж – 35 години, стаж като вещо
лице – 35 години.
Бог ом и л Тодоров Ра н г елов – Бу ргас, к- с
Зорница, бл. 24, вх. 1 ет. 11, ап. 4, п.к. 53, тел.
056/864155, 0878918612, образование – висше,
специалност – танкист ЗКТЧ, военна квалификация – офицер от танкови войски, гражданска
квалификация – инженер по двигатели с вътрешно горене, трудов стаж – 26 години, стаж вещо
лице – 33 години.
Ася Георгиева Кравченко – Бургас, ул. Оборище 109, вх. В, ет. 8, ап. 15, тел. 056/545418,
0 8 87577767, о бра з ова н ие – висше, спец и а лност – топлоенергетика и ядрена енергетика,
квалификация – машинен инженер, месторабота – „Нефтохимпроект“ – АД, длъжност – стар-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

ши проектант, трудов стаж – 28 години, стаж вещо
лице – 5 години, сертификат за експерт – оценител
на машини и съоръжения, активи, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Динко Йорданов Динев – Бургас, ж. к. Зорница, бл. 47, вх. А, ет. 5, п.к. 15, тел. 056/863201,
0 8882 494 0 0, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, трудов стаж – 35 години,
лиценз за оценител на машини, съоръжения в
сферата на машиностроителната промишленост,
транспорта, строителството и химическата и
нефтопреработвателна промишленост, лиценз за
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Петър Ончев Гуджев – Бургас, к-с Славейков,
бл. 37, вх. 5, ет. 5, тел. 056/918859, 0888877605,
образование – висше, специа лност – ремон т
и експлоатаци я на трактори, автомобили и
ССМ, квалификация – машинен инженер, трудов
стаж – 34 години.
Щилян Василев Папанчев – Бургас, кв. Сарафово, ул. Морски изгрев 2, ет. 2, ап. 7, тел.
0888762964, 056/845644; 056/845645, образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника
и автоматика, компютърен инженер, месторабота – „Джей Софт“ – ООД, длъжност – управител,
трудов стаж – 17 години, стаж като вещо лице – 8
години.
Коста Иванов Маринчев – Бургас, к-с Изгрев, бл. 40, вх. 2, ет. 3, тел. 0897756282, образование – висше, специалност – радиотехника,
квалификация – електроинженер.
Георг и Жел язков Га ври лов – Бу ргас, к-с
Славейков, бл. 66, ет. 8, ап. 26, тел. 056/587188,
0 88 4550 8 43, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – противопожарна техника и безопасност,
квалификация – инженер по противопожарна
техника и безопасност, месторабота – „Промет
секюрити“ – ЕООД, длъжност – н-к звено „Пожарна и аварийна безопасност“, трудов стаж – 36
години, стаж вещо лице – 8 години.
Митко Русев Митев – Бургас, к/с Изгрев, бл. 49,
вх. 6, ет. 5, тел. 0888134344, 0894649729, образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер, икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор на промишленото
производство, месторабота – „Бургас Авто“ – АД,
Бургас, длъжност – директор сервизна дейност,
трудов стаж – 32 години, стаж вещо лице – 18
години, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и
съоръжения, сертификат за експерт – оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Илия Динев Кехайов – Бургас, ул. Цар Калоян
114, тел. 0887691810, образование – висше, специалност – земна артилерия, квалификация – инженер
по технология на машиностроенeто, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
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Димитър Василев Герчев – Бургас, ж. к. Бр. Миладинови, бл. 70, вх. 1, ет. 14, ап. 66, тел. 0884671456,
образование – висше, специалност – технология
и механизация на строителството, квалификация – строителен инженер по технология и
механизаци я на строителството, месторабота – „ЕСО“ – ЕАД, София, МЕР – Бургас, длъжност – инж.пренос ел. енергия, ИРД строителство,
трудов стаж – 37 години, стаж вещо лице – 10
години, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране
на сгради, удостоверение за длъжностно лице по
безопасност и здраве при работа, удостоверение
за координатор по безопасност и здраве.
Кирчо Господинов Неделчев – Бургас, ж. к.
Изгрев, бл. 23, вх. 3, ет. 6, тел. 0888531062, образование – средно, специалност – механизаротор
в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ
клас, квалификация – шлосеро-монтьор, месторабота – ЕТ „Геоинженеринг“ – сондьор, трудов
стаж – 23 години, стаж вещо лице – 7 години,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – съдебно-технически експертизи.
Богдана Димова Апостолова – Бургас, ж. к.
Славейков, бл. 56, вх. 1, ет. 5, ап. 9, тел. 0886155812,
образование – висше, специалност – технология
и управление на транспорта, квалификация – инженер по транспорта, трудов стаж – 22 години,
ста ж вещо лице – 5 години, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Камен Димитров Сейменлийски – Бургас, ул.
Александровска 115, вх. Б, ет. 1, тел. 0889312227,
образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална
квалификация – мениджмънт в енергетиката, месторабота „EVN – България“, длъжност – специалист управленска мрежа, трудов стаж – 21 години,
стаж като вещо лице – 5 години, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома
за кандидат на техническите науки.
Л юд м и л Ем и лов Пе т ров – Бу ргас, ж. к.
Братя Миладинови, бл. 5, вх. 5, ет. 8, ап. 88,
тел. 0888928620, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
квалификация – магистър инженер, месторабота – ДП – РВД – ЛЦ за „ОВД“ – Бургас, длъжност – авиоинженер, трудов стаж – 22 години,
ста ж вещо лице – 5 години, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
автотехническа експертиза, двигатели с вътрешно
горене.
Жулиета Атанасова Едрева – Бургас, ул. Калоян 71, ет. 3, тел. 056/814287, 0888260920, 0899180566,
образование – висше, специалност – промишлена
топлотехника, квалификация – машинен инженер, пълна проектантска правоспособност, трудов
стаж – 20 години, стаж вещо лице – 5 години,
следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, член
на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране.
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Павел Георгиев Янев – Бургас, к-с Зорница,
бл. 24, вх. 1, ет. 10, тел. 056/864138, 0889534096,
образование – висше, специалност – транспортно
строителство, квалификация – инженер-оператор
в транспорта – ръководител производствена група
поддържане на железния път, трудов стаж – 20
години, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи, удостоверение за право
на работа със съдове под налягане.
Матвей Димитров Арабаджийски – Бургас,
к-с Братя Миладинови, бл. 89 А, вх. Б, ет. 4, ап.
7, тел. 0887210089, образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и
ремонт на автомобилна техника, гражданска
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, месторабота – „VIG – Services Bulgaria“ – ООД, длъжност – експерт – застрахователни обезщетения,
трудов стаж – 20 години, стаж вещо лице – 5
години, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Христо Костов Христов – Бургас, бул. Стефан
Стамболов 60 А, тел. 056/800617, 0888649371,
образование – висше, специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, трудов стаж – 40 години, стаж вещо
лице – 35 години, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Станислав Енев Танев – Бургас, ж. к. Славейков, бл. 13, вх. 1, ап. 20, тел. 056/885252, 0878482444,
образование – висше, специалност – радио- и
телевизионна техника, квалификация – инженер
по електроника и комуникации, специализация – аудио- и видеоелектроника.
Смела Ралева Узунова – Бургас, ул. Цар Калоян 76, тел. 0878485003, образование – висше,
специа лност – съобщителна и осиг у рителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, месторабота – „Театом“ – ЕООД, Бургас,
длъжност – инженер-енергетик, трудов стаж – 28
години, стаж вещо лице – 4 години, професиона лна к ва лификаци я – съдебно-тех ни ческ и
експертизи, сертификат за експерт – оценител на
машини и съоръжения, активи – движимо имущество, професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение – измервания, оценка и
нормативни документи (микроклимат, осветление,
шум, вибрации, вентилационни и климатични
инсталации, електромагнитни полета), сертификат
за интензивен курс по счетоводство.
Руска Кирилова Илиева – Бургас, к/с Славейков, бл. 46, вх. 1, ет. 13, ап. 83, тел. 056/871523,
0 89982 6921, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – водоснабдяване и канализация, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване
и канализация, трудов стаж – 26 години, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат за
експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт – оценител
на инвестиционен проект.
Георги Благоев Тимнев – Бу ргас, к/с Лазур, бл. 41, вх. Б, тел. 0878321130, 0888426407,
образование – висше, специалност – машинен
инженер – транспорт и енергетика, промишлена

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по практика ДВГ, специалност от
средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация
и климатизация, месторабота – „Авто мото 11“ –
ЕООД, управител, трудов стаж – 30 години, сертификат за автоексперт – оценител.
Диана Петкова Воденичарова – Айтос, ул. Цар
Асен, бл. 8, вх. Г, ет. 7, тел. 0878992390, 0889728520,
образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер, трудов
стаж – 30 години, стаж вещо лице – 2 години,
професионална квалификация – съдебно-техническ и експертизи, специалност от средно
образование – експлоатация на съобщителните
устройства, квалификация – техник.
М а р и а н а Тод о р о в а Ге о р г и е в а – Бу р г а с ,
к-с Славейков, бл. 6, вх. 4, ет. 5, ап. 63, тел.
056/919227, 0878659355, образование – висше,
специалност – ел.машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно
специално, специалност – геодезия и картография,
квалификация – техник по геодезия и картография, месторабота – ПГЕЕ „К. Фотинов“, длъжност – ел.инженер – учител, трудов стаж – 25
години, стаж вещо лице – 2 години, специалност
електроинженер, сертификат за експерт – оценител
на машини и съоръжения, активи, лиценз за
оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за монтьор на асансьори, диплома
за преквалификация – учител по общотехнически
и спец. учебни предмети.
Бърза Костадинова Кехайова – Бургас, ж. к.
Изгрев, бл. 24, вх. Г, ет.7 ап. 20, тел. 0896281414,
образование – висше, специалност – промишлено
и гражданско строителство – технология, квалификаця – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, месторабота – „Кирякови консулт“, длъжност – ръководител проект и
инвестиционен контрол, трудов стаж – 28 години,
стаж вещо лице – 14 години, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на съответствието на
инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС
и ССКБ, упражняваща независим строителен
надзор в проектирането, строителството, както
и технически контрол за сгради.
Здравка Чернева Андреева – Бургас, ул. Гладстон 107, вх. Б, тел. 056/530863, 0886313863, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, специализаци я – икономика и
организация на инвестиционния процес, трудов
стаж – 41 години, стаж вещо лице – 29 години,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – Бургас, к-с Славейков, бл. 18, вх. Б, ет. 3, ап. 5, тел. 056/887174,
0 889329549, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство,
квалификация – строителен инженер промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38
години, лиценз за оценител на недвижими имоти .
Тодорка Димитрова Чанкинова – Бургас, бул.
Демокрация 20, тел. 056/824032, 0887956587, образование – висше, специалност – промишлено и
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гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 34 години, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Стефка Стамова Раканова – Бургас, ж. к.
Зорница, бл. 47, вх. 7, ет. 2, тел. 056/863220,
0888403320, образование – средно специално,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, трудов стаж – 39
години, стаж вещо лице – 20 години, лиценз за
оценка на недвижими имоти от Агенцията за
приватизация – София, сертификат за оценка на
недвижими имоти от Камарата на независимите
оценители в България, оценител по ЗОСОИ.
Иванка Фотева Великова – Бургас, ж. к. Зорница, бл. 47, вх. 6, тел. 056/863058, 0899573727, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по
строителството и архитектурата, трудов стаж – 40
години, стаж вещо лице – 27 години, лиценз за
оценка на недвижими имоти.
Мария Димитрова Атанасова – Бургас, ж. к.
Лазур, ул. Поморие 12, ет. 6, тел. 056/894160,
0 887974 0 65, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – геодезия, фотограметрия и картография,
квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, месторабота – Областна
а дминист раци я, Бу ргас, дл ъж ност – старши
експерт, отдел „Държавна собственост“, трудов
стаж – 27 години, стаж вещо лице – 13 години,
сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност
за оценка на недвижими имоти, категоризация,
оценка и регистрация на земеделски земи, оценка
на приходоносен имот – търговски обект.
Янко Чернев Добрев – Бургас, ж. к. Възраждане, бл. 15, вх. 3, ет. 6, тел. 056/54294-58, 0888
206 512, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, трудов стаж – 39
години, стаж като вещо лице – 30 години, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Калина Щерионова Пашева – Бургас, ж. к.
Славейков, бл. 34, вх. 7, ет. 3, тел. 056/888354,
0889262402, образование – средно специално,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, трудов стаж – 38
години, стаж вещо лице – 15 години, лиценз за
оценка на недвижими имоти.		
Анна Радкова Желева – Бургас, бул. Демокрация 8, тел. 056/820001 0888434162, образование – средно специално образование, квалификация – техник по строителство и архитектура,
трудов стаж – 36 години, стаж вещо лице – 16
години, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Калудка Русева Иванова – Бургас, бул. Мари я – Лу иза 17, тел. 056/846471, 0888867071,
образование – средно специално образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителство и архитект у ра, месторабота – ст роителна фирма
„Стряха“ – ЕООД, управител, трудов стаж – 44
години, стаж вещо лице – 19 години, сертификат
за оценител на недвижими имоти.
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Жозефина Илиева Транчева – Бургас, ж. к.
Зорница, бл. 21, вх. 2, ет. 4 ап. 12, тел. 056/864587,
0 8872 87727, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – транспортно строителство – железопътно
строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, трудов стаж – 17
години, сертификат за консултант по оценки и
продажби на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за оценител на недвижими имоти.
Янка Маринова Велева – Бургас, ул. Иван
Богоров 20, тел. 0885452135, образование – висше,
специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, месторабота – Надзорна фирма „Супер В – 99“ – ООД,
София, длъжност – консултант, трудов стаж – 32
години, стаж вещо лице – 9 години, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Иван Симеонов Юзбашиев – Бургас, ул. Ал.
Велики 45, ет. 4, ап. 8, тел. 056/842782, 0887744219,
образование – висше, специалност – железопътно
строителство, квалификация – строителен инженер
по железопътно строителство, образование – висше,
специалност – ОПУС, квалификация – икономист
по строителството, средно образование – специалност геодезия, картография и мелиорации, квалификация – техник по геодезия, картография и мелиорации, месторабота – „Комплектстрой“ – ЕООД,
длъжност – ръководител обекти, трудов стаж – 42
години, стаж като вещо лице – 8 години, професионална квалификация – оценител на недвижими
имоти, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност по транспортна организация и
безопасност на движението.
Тонка Илиева Георгиева – Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 32, вх. 2, тел. 056/538462,
843564, 0889810252, образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, профил пътно строителство, месторабота – ОСЗ – Бургас, длъжност – началник,
трудов стаж – 31 години, стаж вещо лице – 15
години, лиценз за оценки на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Диана Стефанова Койкова – Поморие, кв.
Свобода, бл. 20, вх. 1, ап. 4, тел. 0889504494, образование – висше, специалност – архитектура,
дипломиран инженер, месторабота – ЕТ „Супервайзер – Д. Койкова“, длъжност – управител,
трудов стаж – 33 години, стаж вещо лице – 15
години, лиценз за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на други активи (архитектурни
паметници на културата и интериор).
Стоянка Влаева Рачева – Карнобат, ул. Ганчо Хардалов 15, тел. 0559 /29144, 0559/24062,
0878164062, 0889786570, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителст во и арх и тек т у ра, месторабота – Общ ина
Карнобат, Дирекция „Управление на общинската
собственост и инвестиционната политика“, длъжност – гл. специалист, трудов стаж – 30 години,
стаж вещо лице – 23 години, сертификат – оценител на недвижимо имущество, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Стоян Желязков Илчев – Бургас, ул. Струма
38, тел. 056/810335, 0878104372, 0889428260, образование – висше, специалност – ПГС, квалифи-
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кация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, образование – средно
специално, специалност – геодезия и картография,
квалификация – геодезия, техник по геодезия,
месторабота – „Профилактика, рехабилитация
и отдих“ – ЕАД, длъжност – директор, трудов
стаж – 30 години, стаж като лице – 10 години,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Диана Петрова Ченешева – Карнобат, ул.
Москва 11, бл. 1, вх. Б, ет. 3, тел. 0895620832, образование – висше, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
лиценз за оценка на недвижими имоти, професионална квалификация – обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Анна Василева Султанова – Бургас, ул. В.
Левски 34, тел. 0879030204, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство
и архитектура, месторабота – Община Бургас,
длъжност – гл. специалист отдел „Строителство“,
трудов стаж – 42 години, стаж вещо лице – 9 години, сертификат за оценител на земеделски земи,
сертификат за оценител на недвижими имоти.
Петко Иванов Барзов – Бургас, ул. Филип
Кутев 26, тел. 056/828122, 0887888503, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 45 години, стаж
вещо лице – 30 години, старши научен сътрудник
първа степен, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мариета Рускова Гълъбова – Бургас, ул. Средна гора 35, тел. 0899121216, образование – висше,
специалност – геодезия, фотограметрия и картог рафи я, к ва лификаци я – ин женер-геодезист,
трудов стаж – 40 години, стаж като лице – 14
години, квалификация – мениджър.
Иван Георгиев Щерев – Бургас, ул. Карлово
3, ет. 1, тел. 056/812794, 0887992516, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, трудов стаж – 30
години, удостоверение за вписване в публичния
регистър на лица, упражняващи технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт – оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експерт
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Синклитиния Василева Аврамова – Бургас, к-с
Лазур, бл. 32, вх. 2, ет. 3, тел. 056/532888, 0895719526,
образование – висше, специалност – промишлено
и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 29 години, стаж вещо
лице – 5 години, сертификат за експерт – оценител
на недвижими имоти.
Константин Михайлович Якубович – Карнобат, бул. 9 септември 32, бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 5,
тел. 0559/22936, 0888460010, образование – висше,
специалност – архитектура, квалификация – архитект, трудов стаж – 23 години, стаж вещо
лице – 4 години.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

А лекса н д ър А н д реев Бъч варов – Бу ргас,
ж. к. Братя Миладинови, бл. 88, вх. 1, тел.
056/530166, 0888625670, образование – висше,
специалност – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер, трудов стаж – 37
години, стаж вещо лице – 22 години, оценител
на недвижимо имущество.
Васил Богомилов Стоилов – Бургас, ул. Карлово 26, тел. 056/838379, 0897959357, образование – висше, специа лност – х и д роенерг ийно
строителство, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство, трудов стаж – 37
години, стаж вещо лице – 15 години, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на недвижими имоти, компетенции по пречистване на отпадъчни води и по опазване на водите
от замърсяване.
Златка Панайотова Иванова – Бургас, ул. Цариградска 39, ет. 3, ап. 9, тел. 056/846860, 0888402029,
образование – висше, специалност – автомобилни
пътища, квалификация – инженер-строител, месторабота – свободна професия, трудов стаж – 29
години, стаж вещо лице – 10 години, сертификат
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за експерт – оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Нина Николова Стоянова – Бургас, к/с Изгрев,
бл. 53, вх. Д, ет. 8, тел. 0887060067, образование – висше, специалност – технол. на микроб.
и ферм. продукти, квалификация – инженертехнолог по технология на виното и високоалкохолните напитки, месторабота – ТЗ на ИАЛВ –
Бургас, длъжност – гл. инспектор „Вино“, трудов
стаж – 21 години, стаж вещо лице – 7 години.
Виолета Маркова Илиева – Бургас, к/с Лазур,
бл. 64, вх. А, ет. 3, ап. 8, тел. 056/838790, 0887815134,
образование – висше, специалност – технология
на каучука и пластмаси, квалификация – инженерхимик, месторабота – Регионален инспекторат по
образованието – Бургас, длъжност – ст. експерт
по професионално обучение, трудов стаж – 26
години, стаж вещо лице – 7 години, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии,
удостоверение за специализация – европейска
административна практика, удостоверение за
специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство
за квалификация – технология на пластмасите,
квалификация – педагогика, учител.
Бож и дар Панайо т ов Д жан даров – Помо рие, ул. А лекса н д ър С та мбол и йск и 1, т ел.
0596/35526, 0887358722, образование – средно,
професия – корабен заварчик, месторабота – ЗПК
„Лев Инс“ – АД, длъжност – експерт в Ликвидационен център – Бургас, трудов стаж – 7 години,
стаж като вещо лице – 1 година, сертификат за
обучение на автоексперти за изготвяне експертна
оценка на щети и на стойността им, квалификация – VІ разряд автобояджия.
Костадинка Петрова Костова – Бургас, к/с
Братя Миладинови бл. 41, вх. 1, ет. 7, ап. 14, тел.
056/81-13-68, 0889739082, образование – висше,
степен – магист ър, специа лност: тех нологи я
на металите и металообработващите машини,
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квалификация – машинен инженер, месторабота – „Лукойл Нефтохим“ – АД, Дирекция по
строителство, длъжност – експерт инвеститорски
контрол, трудов стаж – 30 години, сертификат за
експерт – оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, пълна
проектантска правоспособност.
Румен Стоянов Димов – Бургас, к/с Братя
Миладинови, бл. 33, вх. Б, тел. 056/83-20-31,
0887975525, образование – висше, специалност:
земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител, месторабота – ЕТ
„Гарант – Румен Димов“, длъжност – управител,
строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими
имоти, лиценз за извършване на технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и
правилниците за тяхното прилагане, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Кристина Димитрова Иванова – Бургас, к/с
Лазур, ул. Батак 2 А, партер, офис № 5, тел.
0895247464, образование – висше, специалност:
технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, месторабота – фирма за оценки на
недвижими имоти, длъжност – оценител, трудов
стаж – 26 години, стаж като вещо лице – 2 години, професионална квалификация – оценител на
обекти на недвижима собственост.
Асен Петков Илиев – Бургас, ул. Гладстон
57, образование – висше, степен – бакалавър,
специалност: информатика, професионална квалификация – информатик.
Славка Иванова Кратункова – Бургас, к/с
Лазур, бл. 31, вх. В, ет. 7, ап. 21, тел. 056/54-2348, 0888011259, образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен
инженер, месторабота – „Нефтохимпроект“ – АД,
отдел „Машинно-конструктивен“, длъжност – инженер-проектант, трудов стаж – 19 години, експерт – оценител на машини и съоръжения, активи.
Иванка Янева Янева – Бургас, к/с Възраждане, бл. 6, вх. Г, ет. 6, ап. 66, тел. 056/54-74-41,
0888767291, образование – висше, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,
месторабота – „Нефтохимпроект“ – АД, отдел
„Машинно-конструктивен“, длъжност – проектант, трудов стаж – 18 години, сертификат за експерт – оценител на машини и съоръжения, активи.
Станислав Денчев Симеонов – Бургас, ул.
Македония 49, вх. А, ет. 4, образование – висше,
специалност: електронни градивни елементи,
месторабота – Бургаски свободен университет,
Център по информатика и технически науки,
длъжност – доцент „компютърни системи, комплекси и мрежи“, трудов стаж – 10 години.
Георги Димитров Карлов – Бургас, ул. Хаджи
Димитър 17, ет. 1, ап. 1, тел. 056/811178, 0898764887,
образование – висше, степен – магистър, специалност: инженер-корабоводител, професионална
квалификация – стопанско управление, трудов
стаж – 32 години, специализация – управление
на флота и пристанищата.
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Полина Илиева Милу шева – Мандад ж иева – Бургас, к/с Славейков бл. 1-Б, вх. 9, ет. 2,
ап. 132, тел. 056/86-10-42,0887999928, образование – висше, степен – маг ист ър, специа лност – машиностроене, месторабота – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, длъжност – технически изпълнител към катедра, трудов стаж – 16
години, професионална квалификация – машинен
инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Румен Тончев Иванов – Бургас, ул. Васил Левски 74, ет. 5, ап. 13, тел. 056/81-49-56, 0887829084,
образование – висше, специалност – електронна
техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, месторабота – застрахователна компания „Уника“ – АД,
длъжност – експерт, трудов стаж – 14 години,
допълнителна к ва лификаци я – изготвяне на
експертни оценки за остойностяване на леки
автомобили и калкулация на щети, експерт на
камиони и автобуси.
Юлия Тодорова Янева – Царево, кв. Василико 70А, тел. 0590/5-50-20, 0886498287, образование – средно специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, месторабота – Община Царево, длъжност – ст. сп. „Незаконно строителство“, трудов
стаж – 22 години. сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мари я Николова Николова – Бу ргас, ул.
Цар Иван Шишман 46 ет. 4, тел. 056/82-8433, 0889694037, образование – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен инженер, трудов
стаж – 32 години, вещо лице към Агенцията по
вписванията, оценител на търговски предприятия,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Янчо Найденов Николов – Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 46, ет. 4, тел. 056/82-84-33,0886789810,
образование – висше, специалност – технология
на машините и металите, квалификация – машинен инженер, месторабота – „Лукойл Нефтохим“ – Бургас, длъжност – експерт – оценител на
проектни и строително-монтажни работи, трудов
стаж – 34 години, вещо лице към Агенцията по
вписванията, специализация – икономика и управление на инвестиционния процес, оценител
на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Евгений Йорданов Пашов – Айтос, ул. Славянска 1Б, вх. Б, тел. 0558/2-46-93, 0888225470,
образование – висше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация
и ремонт на автомобилна техника, гражданска
специалност – инженер двигатели с вътрешно
г орене, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер,
месторабота – ЕТ „Еми – кар – 2000“, длъжност – инструктор на водачи на МПС, трудов
стаж – 11 години, стаж като вещо лице – 1 година,
квалификация – инструктор за обучение на водачи
на МПС, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи.
Кина Вълкова Вълчева – Бургас, к/с Славейков бл. 14, вх. 8, ет. 5, ап. среден, тел. 056/88-3861, 0889675836, образование средно специално,
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специалност: строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура,
трудов стаж – 38 години, пенсионер, сертификат
за експерт – оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Милица Янчева Пилашева – Бургас, ул. Александър Велики 13, вх. 1, ет. 2, тел. 0887211724,
образование – висше, степен – магистър, специалност икономика и управление на търговията,
квалификация – икономист по търговия, месторабота – „Дамянов К лима“ – ЕООД, длъжност – специа лист меж д у народна логист ика
и внос, трудов стаж – 10 години, вещо лице в
Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол,
оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните
насаждения.
Елена Методиева Терзиева – Бургас, ж. к. Братя
Миладинови, бл. 88, вх. 2, ет. 4, тел. 056/53-23-83,
0888885942, образование – висше, специалност:
технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, месторабота „Ареал Консулт Инженеринг“ -ЕООД, длъжност – управител, трудов
стаж – 36 години, стаж като вещо лице – 3 години,
експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Таня Славова Цветанова – Бургас, ул. Цар Симеон 102, тел. 056/80-02-52, 0889292057, 0896876727,
образование – висше, специалност – право, месторабота – АК, Бургас, длъжност – адвокат, трудов
стаж – 28 години. квалификация – юрист, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Иван Финев Иванов – Бургас, к/с Меден рудник, бл. 427, вх. 1, ет. 5, тел. 056/50 05 95, 0887367226,
образование – висше, специалност – зенитнотехнически войски, квалификация – офицер от
ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, трудов стаж – над 28 години, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Николай Христов Николов – Бургас, ул. Ал.
Велики 48, тел. 056/84 39 55, 0898202157, образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер, месторабота – „Явлена“ – ООД, длъжност – оценител,
трудов стаж – 3 години, вещо лице – 7 години,
лиценз – оценител на недвижими имоти, месторабота – „Явлена“ – ООД, длъжност – оценител.
Бисерка Петкова Атанасова – Бургас, ул. Цар
Самуил 9, ет. 2, тел. 0898965611, образование – висше, специалност – технология на микроб. и ферм.
продукти, квалификация – инженер-технолог
по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“, месторабота – СОУ „Хр. Ботев“,
длъжност – у чител, трудов ста ж – 8 години,
педагогическа правоспособност.
Жорж Мардик Суичмезян – Бургас, ул. Славянска 32, тел. 056/825529, 0878441609, образование – висше, специалност – технология на каучука
и пластмасите, квалификация – инженер-химик,
трудов стаж – 11 години, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Григорий Димитров Манолов – Бургас, ул. Л.
Каравелов 12, вх. Б, ет. 8, ап. 17, тел. 0887946416,
образование – висше, специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, месторабота – „В и К“ – ЕАД, Бургас,
длъжност – ръководител звено „Автосервиз“,
трудов стаж – 24 години.
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Димитър Атанасов Джамбазов – Бургас, к/с
Братя Миладинови, бл. 4, вх. 4 ет. 1, тел. 056/53 95 61,
87 64 67, 0 889215276, обра зова н ие – висше,
специалност – стопанско управление, месторабота – „Спекта Ауто“ – ООД, длъжност – ръководител следпродажбена дейност и помощникуправител, трудов стаж – 5 години, квалификация – технология и организация на автомобилния
транспорт, допълнителна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC,
сертификат – компютърно управлявани системи
при бензинови двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Петър Димов Димов – Бургас, к/с Изгрев,
бл. 74, тел. 056/86 80 95, 0886736760, образование – висше, специалност – автотранспортна и
земеделска техника, квалификация – механик,
месторабота – ВМБ – Бургас, под. 26420, длъжност – зареждач.
Сава Атанасов Пелев – Бургас, к/с Славейков,
бл. 55, вх. 8, ет. 3, тел. 056/58-63-90, 0888495866,
образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, квалификация – механик, месторабота – военнослужещ в под. 54680
Бургас, длъжност – шофьор, допълнителна квалификация – учител и инструктор за обучение на
водачи на МПС категории „С“ и „Т“.
Тодор Марчев Ангелов – Бургас, к/с Меден
рудник, бл. 414, тел. 056/50-06-43, 0898571477,
образование – средно, специалност – монтьор
на МПС, месторабота – „Еуросток“ – ЕООД,
дл ъж ност – т ърговск и п редстави тел, т рудов
стаж – 13 години.
Иван Цветанов Гарелов – Бургас, к/с Зорница, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 24, тел. 056/84-32-69,
056/86-23-17, 0888234177, образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
месторабота – „Кристиан оф рома груп“ – ООД,
Пловдив, длъжност – търговски представител в
Бургас.
Анета Георгиева Сталева – Бургас, к/с Изгрев,
бл. 25, вх. 4, ет. 8, тел. 056/521-15-50, 056/52-4590,0889639639, образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог, месторабота – „Канет“ – ЕООД, длъжност – управител,
трудов стаж – 20 години, стаж като вещо лице – 3
години, професионална квалификация – пълна
проектантска правоспособност, сертификат за
система за управление за здравето и безопасността
при работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, удостоверение за
координатор по безопасност и здраве в строителството, у-ние от Национален център по хигиена,
медицинска екология и хранене.
Невенка Добринова Люцканова-Дренова – Бургас, к/с Славейков, бл. 14 вх. 4 ет. 4, ап. ляв,
тел. 0888957338, образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и
автоматика, месторабота – Районна прокуратура – Бургас, длъжност – съдебен статистик, трудов стаж – 18 години, стаж като вещо лице – 12
години, професионална квалификация – публична
администрация, системен администратор – І ранг,
сертифициран системен администратор – сертификат „Майкрософт Tehnology Specialist“ (MCTS).
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Желязко Райков Желязков – Бургас, к/с Меден рудник, бл. 424, вх. 1, ет. 5, ап. 1, п.к. 19, тел.
056/50-08-14, 0888663795, образование – висше,
специалност – електроенергетика и електрообзавеж дане, квалификация – електроинженер,
к ва лификаци я – офицер по противопожарна
охрана, месторабота – Районна противопожарна
охрана – Бургас, длъжност – началник „РПС“,
трудов стаж – 30 години, стаж като вещо лице – 8
години.
Николай Милев Милев – Бургас, ул. Шейново
110, ет. 4, тел. 056/82-15-30, 0886063333, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, месторабота – „Имот Консулт БГ“ – ООД,
Бургас – Агенция за недвижими имоти, трудов
стаж – над 25 години, допълнителна квалификация – публична администрация, висше военно
академично образование, специалност – КЩ,
оперативно-тактическа „строителни войски“,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях, експерт – оценител на инвестиционен проект.
Людмила Петрова Лимонова – Бургас, ул.
Иван Богоров 66, тел. 056/801 682, 0878311189,
образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, трудов стаж – 17
години.
Илка Петрова Бакалова – Бургас, ул. В. Левски 27, тел. 056/53-23-66, 0897910707, образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия
и картография, трудов стаж – над 15 години, стаж
като вещо лице – 15 години.
Христо Гюлев Генов – Бургас, ул. Цар Калоян
22 А, ет. 2, ап. 3, тел. 056/916 767, 0889 807 904,
образование – висше, специалност – архитектура,
квалификация архитект, месторабота – свободна
практика като архитект, трудов стаж – 28 години, стаж като вещо лице – 10 години, член на
Камарата на архитектите в България.
Пламен Колев Колев – Несебър, ул. Хан Крум
45, ет. 1, ап. 1, тел. 0554/4-30-30, 0888449942, образование – висше, специалност – селскостопанска
техника, квалификация – машинен инженер, месторабота – „Станчев“ – ЕООД, Несебър, длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 25
години, допълнителна квалификация – научен
сътрудник ІІІ степен, квалификационен курс по
„Системи на управление на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство,
специалност – техник по водно строителство.
Марияна Панайотова Арабаджиева – Бургас,
ул. Струма 44, ет. 1, тел. 056/548 962, 0887 952 265,
образование – висше, специалност – публична
администрация, средно специално образование
със специалност геодезия, фотограметрия и картография, професионална квалификация – техник-геодезист, месторабота – „А дванск адрес
експерт ни оценк и“ – ЕООД, длъж ност – гл.
специалист „Експертни оценки“, трудов стаж – 10
години, стаж като вещо лице – 8 месеца, лиценз за
оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка
на търговски предприятия, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за експерт – оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
специализация – морска администрация.
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Славка Боева Дремсизова – Бургас, к/с Зорница, бл. 11, вх. 1, тел. 056/86 58 22, 0886083742, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата, месторабота – „МБАЛ – Бургас“ – АД, длъжност – организатор зв. „Ремонт и поддръжка“, трудов стаж – 43
години, стаж като вещо лице – 3 години.
Пенка Стоянова Шопова – Бургас, к/с Изгрев,
бл. 67, вх. 4, ет. 5, тел. 0899228389, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по
геодезия и картография, лиценз – оценител на
недвижими имоти.
Юлиян Димитров Македонски – с. Емона,
община Несебър, област Бургас, тел. 055637063,
0 88616 0 6 87, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – архитектура, трудов стаж – над 5 години,
стаж като вещо лице – 2 години.
Шинка Благоева Комерова – Бу ргас, к/с
Славейков, бл. 37, вх. 3, ет. 3, ап. 7, тел. 056/58
82 73, 0886178860, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 32 години.
Ем и л С т оя нов Пе т ков – Бу ргас, к /с Зо рница, бл. 47, вх. А, ет. 4, ап. 36, тел. 056/863
189, 0888547485, образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – магистър по икономика, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
месторабота – „ЛУКОЙЛ технолоджи сервисиз
България“ – ЕООД, длъжност – ръководителотдел „Развитие ИТО“, трудов стаж – 20 години.
Добринка Минкова Аврамова – Бургас, к/с
Бр. Миладинови, бл. 67, вх. А, ет. 2, ап. 4, образование – висше, специа лност – стопанско
управление, квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – среден техник по геодезия, земеделски
земи, месторабота – „Ст ройконсулт“ – ООД,
длъжност – геодезист, трудов стаж – 17 години,
стаж като вещо лице – 7 години, сертификат за
експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ж ивко Иванов Дандаринов – Бу ргас, к/с
Славейков, бл. 26, вх. 2, ет. 4, тел. 0887795056,
образование – висше, специалност – промишлено
и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
трудов стаж – 5 години, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи – оценки и продажби.
Петър Симеонов Александров – Бургас, к/с
Изгрев бл. 53, вх. 9, ет. 6, ап. 10, тел. 056/883127,
0 887395951, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, месторабота – „Планекс“ – ООД, район Бургас, длъжност – главен инженер, трудов стаж – 14 години.
Неделко Петров Неделков – София, община
Столична, ж. к. Банишора 24, вх. Б, ет. 8, ап.
90, тел. 0887505204, 0899826921, 02/8323291, образование – висше, специалност – водоснабдяване
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и кана лизаци я, к ва лификаци я – ст рои телен
ин женер по водоснабд яване и канализаци я,
месторабота – „Надин – метал“ – ЕООД, София,
Нови пазар, ул. Победа 35, длъжност – инженер
строителство, трудов стаж – 27 години.
Марин Великов Сотиров – Бургас, ул. Оборище
80 А, ет. 3, ап. 7, тел. 056/820 106, 0895 426 676,
образование – висше, специалност – архитектура,
квалификация – архитект, месторабота – „Идеа
п рим“ – ООД, д л ъж ност – арх и т ек т, т ру дов
стаж – 14 години, член на Камарата на архитектите в България.
Георги Ангелов Ангелов – Бургас, к/с Славейков, бл. 39, вх. 6, ап. 12, тел. 056/588017, 0899979696,
образование – висше, специалност – хидротехническо строителство, квалификация – строителен
ин женер по х и дротех ническо ст роителство,
месторабота – „Инвест Груп“ – ЕООД, длъжност – управител, трудов стаж – 9 години.
Женя Тихомирова Рачева – Бургас, ул. Георги Баев 7А, тел. 0887351870, образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на хотела
и ресторан та, к ва лификаци я – маг ист ър по
икономика, образование – средно специално,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – строителен техник – ІІ степен,
месторабота – „Евростил“ – ООД, Бургас, длъжност – администратор на хотел, трудов стаж – 6
години, стаж като вещо лице – 5 години, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат
за съдебен експерт – оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Веселина Михайлова Георгиева – Бургас, ул.
Александър Велики 31, тел. 056/828356, 0888448164,
0878448164, 0899094462, образование – средно
специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия, трудов
стаж – 16 години, стаж като вещо лице – 16
години.
Недялка Михова Миткова – Бургас, ул. Патриарх Евтимий 40, тел. 056/816716, 0893486886, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по ст рои телст вото и арх и тек т у рата, т рудов
стаж – над 10 години.
Мирчо Петров Мавродиев – Бургас, ул. Княз
Борис І № 33, тел. 056/836518, 0887578363, 0878470028,
образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезияq фотограметрия и картография, месторабота – „АКВА – геос“ – ООД,
длъжност – геодезист, трудов стаж – 15 години,
стаж като вещо лице – 4 години, удостоверение за
професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
Валентина Стоянова Георгиева – Бургас, к/с
Зорница, бл. 15, вх. 6, ет. 2, ап. 4, тел. 056/865636,
0899419714, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура,
месторабота – „Венид“ – ООД, длъжност – строителен техник, трудов стаж – 20 години.
Гроздан Стоянов Цветанов – Бургас, к/с Лазур,
бл. 39, вх. А, ет. 4, ап. 12, адрес за контакт – Бургас,
ул. Г. С. Раковски 16, тел. 056/81 40 81, 0889535435,
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образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на
промишлени, жилищни и обществени сгради,
месторабота – „Силви консулт“ – ООД – Бургас,
длъжност – управител, трудов стаж – 20 години,
стаж като вещо лице – 1,5 години, лиценз за
оценител на недвижими имоти, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, лиценз за оценител на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор.
Стоян Христов Христов – Бургас, к/с Изгрев,
бл. 72, вх. 5, тел. 0888324848, образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник, месторабота – „Порт
флот“ – А Д, Бу ргас, длъжност – механик на
морски влекач, трудов стаж – 27 години.
Елисавета Георгиева Кехайова – Бургас, к/с
Славейков, бл. 37, вх. 6, ет. 2, тел. 0884731171,
образование – висше, специалност – обработка на
металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, месторабота – „Трансвагон“ – АД, длъжност – инспектор ТКК – входящ
контрол, трудов стаж – 12 години, сертификат за
оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Новите европейски стандарти за оценяване на
недвижими имоти.
Иван Стойчев Антонов – Бургас, ул. П. К.
Яворов 16, тел. 056/823753, 0899868603, образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер,
месторабота – в строителството по изграждане
и експлоатация на инсталации за отопление,
вентилация и климатизация на обществени,
жилищни и промишлени сгради, длъжност – инвеститорски контрол, авторски надзор, трудов
стаж – 35 години, стаж като вещо лице – 2,5
години, допълнителна следдипломна квалификация – мениджмънт.
К и ри л Д и м и т ров К и ри лов – Бу ргас, к /с
Зорница, бл. 16, ет. 5, ап. 28, тел. 056/830373,
056/860286, 0888385565, 0896754645, 0878830373,
образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование,
специалност – ел. монтьор на сл. токови уреди,
полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника, месторабота – „Кам – Ко“ – ООД, длъжност – сервизен
инженер, трудов стаж – 35 години.
Мария Петкова Димитрова – Бургас, ул. Адам
Мицкевич 5, вх. Б1, тел. 0888926215, 056/813539,
образование – висше, специалност – електронна
техника, специализация – електронно ядрено и
медицинско уредостроене, образование – висше,
специалност – маркетинг, квалификация – маг ис т ър по и коном и к а, мес т орабо та – „Гларус – Р“ – ООД, длъжност – рекламен консулт,
трудов стаж – 17 години.
Красимир Стоянов Димитров – Бургас, ул.
Адам Мицкевич 5, вх. Б1, ет. 2, тел. 0898449009,
образование – висше, специалност – подвижен
железопътен транспорт, квалификация – маши-
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нен инженер, специализация – вагоностроене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист, месторабота – „Гларус – Р“ – ООД, длъжност – управител,
трудов стаж – 21 години.
Вълчо Николов Вълев – Бургас, к/с Зорница,
бл. 38, вх. 3, ет. 4, ап. 9, образование – висше,
специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер, трудов стаж – 25 години.
Николай Петков Русев – Карнобат, ул. Асен
Златаров 12, тел. 0888867989, образование – вис
ше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, месторабота – СОУ „Христо Ботев“, Сунгурларе, трудов
стаж – 25 години, свидетелство за професионална
квалификация – информатика и ИТ.
Петя Йорданова Илиева – Бургас, ул. Хан Крум
36, ет. 3, тел. 0888289315, образование – висше,
специалност – математическа кибернетика и изчислителна техника, квалификация – дипломиран
математик, месторабота – Университет „Проф.
д-р Асен Златаров“, Бургас, длъжност – главен
асистент в катедра „Компютърни и информационни технологии“, трудов стаж – 28 години, допълнителна квалификация – специалност „Право“.
Камен Цонев Недев – Бургас, к/с Изгрев,
бл. 28А, ап. 43, тел. 056/52-28-13, 0886842876,
образование – висше, специалност – геология
и проучване на полезните изкопаеми, квалификаци я – ин женер-геолог по проу чване на
полезни изкопаеми, месторабота – мина „Черно
море – Бургас“ – ЕАД, длъжност – геолог, трудов
стаж – 30 години.
Красимира Димитрова Арабаджиева – Бургас,
ул. Поп Грую 72, ет. 6, ап. 11, тел. 0878397938,
образование – висше, специалност – радио- и
телевизионна техника, квалификация – инженер
по електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник – водостроител, трудов
стаж – 13 години, стаж като вещо лице в Агенцията по вписвания – 2 години, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
за оценител на недвижими имоти.
Румяна Милкова Маринова – Бургас, ул. Асен
Златаров 37, ет. 2, тел. 056/821076, 0899746848, об
разование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, месторабота – свободна практика,
като проектант – строителен инженер, трудов
стаж – 30 години, допълнителна квалификация – удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционно проектиране за пълна проектантска правоспособност.
Ирина Георгиева Попкармезова – Бургас, ул.
Сливница 42, тел. 056/844373,055042781, 0888670537,
образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, месторабота – ЕТ
„А ди – Пик“, длъж ност – у правител, т рудов
стаж – 30 години.
Теодор Стоянов Стоянов – Бургас, к/с Изгрев,
бл. 72, вх. 2, тел. 0888046314, образование – висше,
специа лност – ЕТМЕ, к ва лификаци я – електроинженер, месторабота – „Геотон“ – ЕООД,
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длъжност – управител, трудов стаж – 12 години,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – съдебно-технически експертизи.
Димитрийка Василева Лъвчиева – Бургас, к/с
Братя Миладинови, бл. 46, вх. А, ет. 8, ап. 15, тел.
056/536594, 0897828220, образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженерхимик, месторабота – „Инжстрой Холдинг“ – АД,
длъжност – ръководител на Интегрирана система
за управление, трудов стаж – 35 години, диплом
за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни
условия на труд и управление на предприятието“,
специалист по химия и технология на нефта и
газа; качество на горива и нефтени продукти;
разпределение и снабдяване с природен газ;
системи на управление: Система за управление
на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система
за управление на околната среда съгласно ISO
14001:2005, Система за управление на здравословни
и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001
и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор по
ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
М и шо С т ой чев Жеков – Бу ргас, ул. Силистра 2, тел. 0888532180, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, месторабота – „Ира – комерсиал – М – 5“, АД, длъжност – председател на борда на директорите,
трудов стаж – 28 години, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение
от МЗХ – Изпълнителна агенция по горите – регистриран за упражняване на частна лесовъдска
практика и извършване на дейности в горски фонд.
Любчо Радев Пенев – Бургас, к/с Изгрев, бл. 86,
вх. 1, ап. 18, тел. 056/581812, 0898784728, образование – висше, специалност – мотострелкови
войски, гражданска специалност – двигатели с
вътрешно горене, квалификация – машинен инженер ДВГ, висше образование, специалност – управление и контрол на условията на труд, трудов
стаж – 25 години, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение от ИА „Автомобилна администрация“ – консултант по безопасност при превоз
на опасни товари, свидетелство на персонал за
взривни работи, АДР – свидетелство за водач,
превозващ опасни товари в цистерни или по
друг начин.
Пламен Димитров Гърбов – София, ж. к.
Илинден, бл. 23, ет. 2, вх. 2, тел. 02/8286797, тел.
факс(02)9530285, 0886994174, 0885039984, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, месторабота – ЕТ „ПТ Строителство 2001“,
длъжност – управител, трудов стаж – 24 години,
удостоверение от КИИП за пълна проектантска
правоспособност, магистър-инженер, член на
КИИП към секция „Конструкции на сгради и
съоръжения“.
Мария Димитрова Ефендиева – Бургас, к/с
Славейков, бл. 62, вх. 2, ет. 6, тел. 056/919777,
0 88858 0 973, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство,
квалификация – строителен инженер по промиш-
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лено и гражданско строителство, трудов стаж – 35
години, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат : QBDL-20W-138181-2004.
Кера Стоянова Лазарова – Бургас, к/с Зорница,
бл. 47, вх. 5, ет. 6, тел. 056/525409, 0887546884, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, трудов стаж – 37 години, сертификат
за следдипломна квалификация по подготовка,
разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Веселина Йорданова Драганова – Бу ргас,
ул. Константин Величков 69, тел. 056/843539,
0 898677114, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – архитектура, квалификация – архитект,
месторабота – „Практи Проект“ – ЕООД, длъжност – управител, частна практика, архитектурно
проектиране и консултантски услуги, трудов
стаж – 30 години, стаж вещо лице – 8 години,
удостоверение от Камарата на архитектите в
България за пълна проектантска правоспособност.
Иво Георгиев Коралски – Бургас, к/с Лазур,
бл. 12, ет. 17, ап. 101, тел. 056/980121, 0885603382,
образование – висше, специалност – химични
технологии, квалификация – магистър-инженер,
образование – висше, специалност – топлинна
и масообменна техника в химическата промишленост, квалификация – машинен инженер,
месторабота – „Лу койл Нефтохим“ – Бу ргас,
длъжност – старши машинен оператор, трудов
стаж – 15 години.
Чавдар Иванов Андреев – Бургас, ул. Гладстон 107, вх. Б, ет. 4, тел. 0888994693, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, квалификация – монтажник на ОКИ,
месторабота – „Резон контрол“ – ООД, длъжност – управител, трудов стаж – 5 години.
Мехмед Хюсеин Мехмед – Айтос, ул. Мургаш
2, тел. 0558/28300, 0888206717, образование – вис
ше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър-инженер,
средно образование, специалност – работник
специалист и водач на МПС кат. „С“ и „Т“, месторабота – „Балкани ЛК“ – ЕООД – УСО Бургас, длъжност – механик на цех, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Красимир Трендафилов Трендафилов – Бургас,
к/с Меден рудник, ул. Изворна 16 А, тел. 0894370328,
образование – средно, специалност – машиностроене, квалификация – оператор на металорежещи машини – стругар, трудов стаж – 6 години,
сертификат за автоексперт.
Донка Димова Петрова – Бургас, к/с Меден рудник, бл. 409, вх. 2, ет. 1, ап. 1, тел.
056/500517, 0889615314, образование – висше,
специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, трудов стаж – 21 години, стаж вещо
лице – 2 години, сертификат от Камарата на
независимите оценители на България за оценка
на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за
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вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Станимира Иванова Якова – Бургас, к/с Меден рудник, бл. 11, вх. А, ап. 17, тел. 056/500960,
0 878998985, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – радиотехника, квалификация – електроинженер, трудов стаж – 34 години.
Цветанка Димитрова Иванова – Бургас, ул.
Любен Каравелов 69, тел. 056/814568, 0896736881,
образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител,
трудов стаж – 33 години, сертификат от Камарата
на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастъра към
Агенцията по кадастър, геодезия и картография,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална
квалификация – магистър-инженер земеустроител, лиценз за оценка на недвижими имоти,
удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи
в РБългария, удостоверение за правоспособност
да ръководи проектно-проучвателна дейност
по земеразделянето и авторизиране основните
планове и книжа.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес и телефон за
връзка – София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5,
(фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887575365, образование – висше, специалност – молек. и функц.
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, месторабота – „Проген“ – ООД, София,
експерт, трудов стаж – 14 години, стаж като вещо
лице – 4 години.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Еленка Василева Райкова – Бургас, к/с Бр.
Миладинови, бл. 7, вх. Г, ет. 8, ап. 71, тел. 056/5471-42, 0887392719, 0878392718, образование – висше,
специалност – техн. на силикатите, квалификация – инженер-химик, месторабота – „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД, длъжност – началник
на отдел „Промишлена безопасност и охрана на
труда“, трудов стаж – 30 години, удостоверение
за кореспонденско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за
осигуряване на безопасност и здраве при работа“ .
Веселина Христова Досева – Бургас, к/с Меден
рудник, бл. 429, вх. 4, ет. 2, тел. 0889514448, образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, месторабота – „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, длъжност – ръководителлаборатория „Екология“, трудов стаж – 25 години,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Таня Градева Ангелова – Бургас, ул. Патриарх Евтимий 94, ет. 3, ап. 6, тел. 056/81 87 80,
0899163980, образование – средно специално,
специалност – преработка на нефта и газа, квалификация – техник-технолог, месторабота – „Агенция
Луком – А – България“ – АД, длъжност – охранител, трудов стаж – 5 години, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат – експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
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Мария Живкова Железчева-Митева – Бургас,
бул. Ст. Стамболов 70, тел. 056/83 21 83, 0878753355,
образование – висше, специалност – неорганични
химични технологии, к ва лификаци я – магистър-инженер.
Жорж Мардик Суичмезян – Бургас, ул. Славянска 32, тел. 056/825529, 0878441609, образование – висше, специалност – технолог на каучука
и пластмасите, квалификация – инженер-химик,
трудов стаж – 11 години, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Димитрийка Василева Лъвчиева – Бургас, к/с
Братя Миладинови, бл. 46, вх. А, ет. 8, ап. 15, тел.
056/536594, 0897828220, образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженерхимик, месторабота – „Инжстрой Холдинг“ – АД,
длъжност – ръководител на Интегрирана система
за управление, трудов стаж – 35 години, диплом
за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни
условия на труд и управление на предприятието“,
специалист по химия и технология на нефта и
газа; качество на горива и нефтени продукти;
разпределение и снабдяване с природен газ;
системи на управление: Система за управление
на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система
за управление на околната среда съгласно ISO
14001:2005, Система за управление на здравословни
и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001
и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор по
ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Николай Петков Русев – Карнобат, ул. Асен
Златаров 12, тел. 0888867989, образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, месторабота – СОУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе, трудов
стаж – 25 години, свидетелство за професионална
квалификация – учител по информатика и ИТ.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Василка Кръстанова Стоева – Бургас, к/с Изгрев, бл. 28 А, ап. 16, тел. 056/845977, 0888212722,
образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозароградинар, трудов стаж – 36 години, стаж вещо
лице – 7 години, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Желязко Георгиев Дучев – Бургас, к/с Славейков, бл. 16, вх. 7, ет. 4, ап. 12, тел. 056/582447,
0899/814208, 0884210533, образование – висше,
спец иа лност – обща аг рономи я, к ва лификация – агроном, сертификат за експерт – оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Пен чо Добрев Я нев – Бу ргас, к /с Братя
Миладинови, бл. 59, вх. 1, ет. 4, ап. 8, тел.
0888988025, 0878988925, образование – висше,
специалност – растителна защита, квалификация – инженер-агроном растителна защита, месторабота – агроном растителна защита, оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, трудов
стаж – 14 години, стаж вещо лице – 2 години,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за допълнително
обучение – оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
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Николай Иванов Конданински – Бургас, к/с
Меден рудник, бл. 444, вх. 4, ет. 1, ап. 70, тел.
056/981627, 056/887381, 0885303028, образование – висше, специалност – защита на растенията
и почвата, квалификация – инженер-агроном,
специа лизаци я – аг роеколог и я и защ и та на
почвата, месторабота – Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол,
отдел „Сортоизпитване“, сектор ТЗС – Бургас,
длъжност – началник-сектор, трудов стаж – 17
години, стаж като вещо – 2 години, лиценз от
МЗГАР – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, удостоверение от МЗП – оценител
на земеделските земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ,
лиценз за сортоизпитател.
Керка Янева Тотева – Средец, ул. Москва,
бл. 2, вх. Д, ет. 1, тел. 05551/7400, 0885550485, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство,
образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, трудов стаж – 6 години, стаж като
вещо лице – 7 години.
9. Клас „Други съдебни експертизи“
Е л е н а М е т о д и е в а Те р з и е в а – Б у р г а с ,
к /с Брат я М и л а д и нови , б л. 8 8 , вх . 2 , т е л.
056/532383,0888885942, образование – висше,
специалност – технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, месторабота – „Ареал
Консулт Инженеринг“ – ЕООД, длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, стаж като вещо
лице – 3 години, познания, свързани с проблеми
на околната среда и екологията, експерт по водите
и ръководител колектив ОВОС.
Иван Финев Иванов – Бургас, к/с Меден рудник, бл. 427, вх. 1, ет. 5, тел. 056/50 05 95, 0887367226,
образование – висше, специалност – зенитнотехнически войски, квалификация – офицер от
ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, трудов стаж – над 28 години, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Христо Тодоров Брадев – Бургас, ул. Вардар,
бл. 1, вх. 5, ет. 8, тел. 056/540111, 0899555055, образование – висше, специалност – икономика и
управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, трудов стаж – 11 години,
стаж като вещо лице – 4 години, специализация – телекомуникации.
Мая Иванова Кичева – София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес и телефон за
връзка – София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5
(фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887575365, образование – висше, специалност – молек. и функц.
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки, месторабота – „Проген“ – ООД, София,
експерт, трудов стаж – 14 години, стаж като вещо
лице – 4 години.
Димитрийка Василева Лъвчиева – Бургас, к/с
Братя Миладинови, бл. 46, вх. А, ет. 8, ап. 15, тел.
056/536594,0897828220, образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженерхимик, месторабота – „Инжстрой Холдинг“ – АД,
длъжност – ръководител на Интегрирана система
за управление, трудов стаж – 35 години, диплома
за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни
условия на труд и управление на предприятието“,
специалист по химия и технология на нефта и
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газа; качество на горива и нефтени продукти;
разпределение и снабдяване с природен газ;
системи на управление: Система за управление
на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система
за управление на околната среда съгласно ISO
14001:2005, Система за управление на здравословни
и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001
и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор по
ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
М и шо С т ой чев Жеков – Бу ргас, ул. Силистра 2, тел. 0888532180, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, месторабота – „Ира – комерсиал – М – 5“ – АД, длъжност – председател на борда на директорите,
трудов стаж – 28 години, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение
от МЗХ – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горския фонд.
Златина Йорданова Вънчева – Бургас, к/с
Славейков, бл. 24, вх. 4, ет. 7, тел. 056/845363,
0 899 0 85523, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор
на промишленото производство, месторабота – ЕТ
„Вектра – дизайн – Златина Вънчева“, трудов
стаж – 12 години, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – педагогика,
професионална квалификация – учител.
За съдебен район на Сливенския окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Инж. Юрий Петров Гандев, 8800 Сливен, ул.
Ген. Скобелев 5, тел. 0888 398 428, криминалистика,
химия, графология, криминалистични експертизи
на писмени доказателства; трасологични експертизи; биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, 8800 Сливен,
ул. Ген. Скобелев 5, тел. 0898 708 415, криминалистика, химия, графология, криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи;
биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, 8800 Сливен, ул.
Ген. Скобелев 5, тел. 0898 708 518, криминалистика, химия, криминалистични експертизи на
писмени доказателства; трасологични експертизи;
съдебно-балистични експертизи; биометрични
криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, 8800 Сливен,
ул. Ген. Скобелев 5, тел. 0896 652 004, криминалистика, химия, криминалистични експертизи на
писмени доказателства; трасологични експертизи;
биометрични криминалистични експертизи.
Димитър Иванов Добрев, 8800 Сливен, ул.
Ген. Скобелев 5, тел. 0888 732 601, криминалистика, криминалистични експертизи на писмени
доказателства; трасологични експертизи; съдебнобалистични експертизи; биометрични криминалистични експертизи.
Андреан Иванов Джамбазов, 8900 Нова Загора,
пл. Свобода 1, тел. 0888 496 625, криминалистика,
криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебнобалистични експертизи.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

Йордан Ганчев Камбуров, 8970 Котел, ул.
Проф. Павлов 38, тел. 0885 248 468, криминалистика, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи;
съдебно-балистични експертизи; биометрични
криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, 8890 Твърдица,
ул. Княз Борис 1, тел. 0885 843 413, криминалистика, графология, криминалистични експертизи на
писмени доказателства; трасологични експертизи;
съдебно-балистични експертизи; биометрични
криминалистични експертизи.
Димитър Иванов Димитров, 8800 Сливен, ж. к.
Дружба, бл.7, вх. Г, ет. 8, ап. 29, тел. 044/673 568,
0888 843 006, право, криминалистика – дактилоскопия, трасология, балистика, криминалистични експертизи на писмени доказателства;
трасологични експертизи; съдебно-балистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, 8800 Сливен,
ж. к. Стоян Заимов, бл. 63, ет. 6, ап. 18, тел. 0889
624 832, медицина, специалист по обща медицина,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Д-р Йордан Иванов Стойков, 8800 Сливен, ул.
Братя Миладинови, бл. 14, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел.
044/611 732, 0898 480 689, медицина, патологична
анатомия с цитопатология, съдебна медицина,
съдебномедицинска експертиза на труп.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, 8800 Сливен,
ул. Александър Стамболийски, бл. 1, вх. А, ет. 5,
ап. 10, тел. 0889 436 581, медицина, акушерство и
гинекология, мениджър в здравеопазването, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова,
8800 Сливен, ул. Михаил Чайковски 11, вх. А, ет. 1,
ап. 2, тел. 044/625 640, 044/611 807, 0886 549 425,
медицина, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, 8800 Сливен,
кв. Българка, бл. 16, ет. 8, ап. 38, тел. 0888 863 616,
медицина, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Д-р Станислав Василев Стоянов, 8800 Сливен,
бул. Цар Симеон 29, вх. А, ап. 5, тел. 044/618
030, 0888 783 927, 0985 474 417, медицина, патологоанатомия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Д-р Тома Асенов Чаушев, 8800 Сливен, кв.
Дружба, бл. 8, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 044/611 757,
0887 578 089, медицина, съдебна медицина, патологоанатомия, съдебномедицинска експертиза
на труп.
Д-р Тодор Александров Колев, 8800 Сливен,
ул. Димитър Добрович 13, ет. 3, ап. 12, тел.
044/611 776, 0887 802 487, стоматология, хирургична стоматология, лицево-челюстна хирургия,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, 1000 София,
ул. Шести септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888 829
010, биохимия и микробиология, вирусология,
ДНК анализ, съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек.
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Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, 1000 София,
ул. Шести септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887
575 365, биохимик – клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими; молекулярна биология; PCR,
генотипиране, секвениране, количествен PCR,
ДНК експертизи, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход;
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, 8800 Сливен, кв. Даме Груев, бл. 17, вх. В, ет. 7, ап. 26,
тел. 0887 477 200, медицина, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза; съдебна психологопсихиатрична експертиза; съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, 8800 Сливен,
ул. Донка и Константин Константинови 1, тел.
044/630 197, 0898 602 814, психология, съдебнопсихологична експертиза; съдебна психологопсихиатрична експертиза; съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова,
8800 Сливен, кв. Дружба, бл. 5, вх. В, ап. 16, тел.
044/611 769, 044/687 635, 0887 799 754, медицина,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза;
съдебна психолого-психиатрична експертиза;
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, 8800 Сливен,
ул. Марин Дринов 7, тел. 044/625 018, 0887 360 459,
медицина, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза; съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Мариета Христова Кардашлиева, 8800 Сливен,
ж. к. Стоян Заимов 53, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел.
044/684 850, 0886 374 750, социална психология,
учител по психология, етика и логика, допълнителна специализация по трудова и организационна
психология, сертификат за психологична експертиза, съдебно-психологична експертиза; съдебна
психолого-психиатрична експертиза.
Минка Николова Бозукова, 8800 Сливен, ул.
Александър Стамболийски, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап.
10, тел. 0888 977 333, педагог-дефектолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация,
мениджър в здравеопазването, сертификат за
съдебно-психологична експертиза; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, 8800 Сливен, ул. Братя Миладинови, бл. 6, вх. А, ет. 1,
ап. 2, тел. 044/663 005, 0886 129 775, медицина,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза;
съдебна психолого-психиатрична експертиза;
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, 8800 Сливен, ул.
Предел 2, ет. 3, ап. 6, тел. 0888 851 311, 0878 751
311, медицина, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза; съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, 8800 Сливен,
ул. Иречек 17, тел. 044/662 084, 0888 873 958,
медицина, психиатрия, съдебно-психиатрична
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експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза; съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Роза л и на Д и м и т рова Пе т рова, 880 0
Сливен, ж. к. Сини камъни, бл. 17, вх. А, ет. 4,
ап. 8, тел. 0887 801 545, медицина, психиатрия,
с ъдебно -пси х иат ри ч на експер т иза; с ъдебна
психолого-психиатрична експертиза; съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Рая Рачева Попова, 8800 Сливен, кв. Кольо
Фичето, бл. 5, ет. 8, ап. 36, тел. 0899 104 165,
к линична психология, съдебно-психологична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза; съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, 8800 Сливен,
ж. к. Стоян Заимов, бл. 72, вх. А, ап. 17, тел.
044/672 853, 0887 741 530, търговия и отчетност в
търговията, съдебно-стокова експертиза.
Иван Митев Колев, 8800 Сливен, ул. Мур 13,
вх. А, ап. 10, тел. 044/688 430, 0889 409 123, икономика на промишлеността, лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, 8800 Сливен, ул.
Добри Димитров, бл. 5, вх. Б, ап. 5, тел. 044/622
777, 0896 551 873, счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Мария Христова Атанасова, 8800 Сливен, ул.
Братя Миладинови, бл. 4, ап. 13, тел. 044/626 094,
0884 427 249, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Марин Димитров Христов, 8800 Сливен, ул.
Сан Стефано, бл. 14, вх. Б, ап. 14, тел. 044/637
061, 0886 018 948, счетоводна отчетност, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, 8800 Сливен,
кв. Клуцохор, бл. 6, вх. Г, ап. 1, тел. 044/633 904,
0887 874 502, икономика на промишлеността,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стамен Николов Пепелишев, 8970 Котел, ул.
Бенчева 21, тел. 0453/36 00; 0888 974 724, съдебностокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, 8800 Сливен, ж.
к. Даме Груев, бл. 51, вх. А, ап. 18, тел. 044/634
225, 0888 144 578, икономика на труда, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, 8800 Сливен,
Вилна зона, ул. Андреева чешма 33, тел. 044/678
965, 0898 807 775, счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, 8800 Сливен, ул.
Верила, бл. 3, вх. Д, ап. 3, тел. 044/636 012, 0889
425 963, финанси и кредит, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, 8800 Сливен, ж.
к. Сини камъни, бл. 26, вх. Д, ап. 24, тел. 0889
078 714, икономика и организация на търговията,
съдебно-стокова експертиза.
Манол Иванов Манчев, 8800 Сливен, ж. к.
Българка, бл. 20, вх. В, ап. 11, тел. 044/624 230,
0886 498 409, счетоводна отчетност, сертификат
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за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, сертификат за
експерт-оценител на инвестиционен проект,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Янка Атанасова Димитрова, 8800 Сливен,
ул. Йосиф Щросмайер, бл. 16, вх. Б, ап. 11, тел.
044/635 049, 0889 970 042, счетоводна отчетност,
съдебно-счетоводна експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
8805 Сливен, кв. Речица, ул. Възраждане 7, тел.
044/680 068, 044/630 064, 0887 318 582, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Възкресия Андонова Вълева, 8800 Сливен,
бул. Хаджи Димитър 64, вх. Г, ет. 3, ап. 8, тел.
044/626 060, 0899 256 571, икономика на търговията, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Нели Петкова Гагашева, 8800 Сливен, ул. Добри Димитров 30, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 044/633
835, 0887 711 718, икономика и управление на
индустрията, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Славка Йорданова Василева, 8800 Сливен,
ул. Д-р Миркович 1, ап. 7, тел. 044/639 316, 0888
809 583, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна
експертиза.
Ангел Иванов Манолов, 8800 Сливен, кв.
Клуцохор, бл. 18, вх. В, ап. 4, тел. 044/636 766,
0899 870 163, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Методи Йорданов Лаков, 8800 Сливен, ул. Граф
Игнатиев 8, ап. 1, тел. 0885 817 750, управление
и планиране на народното стопанство, икономист-плановик (статистик), съдебно-счетоводна
експертиза.
Георги Величков Станев, 8800 Сливен, ж. к.
Сини камъни, бл. 24, вх. А, ап. 12, тел. 044/671
084, 0899 888 214, публична администрация, финансова и митническа администрация, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, 8800 Сливен, ул.
Елисавета Багряна 49, ап. 4, тел. 044/634 814, 0898
893 259, икономика на строителството, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, 8800 Сливен, ж.
к. Стоян Заимов, бл. 66, вх. А, ет. 5, ап. 16, тел.
044/673 969, 0885 208 014, счетоводна отчетност,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Таня Желязкова Йорданова, 8800 Сливен,
ул. Георги Икономов 106, тел. 044/662 399, 0887
606 152, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Валентина Петрова Станева, 8800 Сливен,
ул. Драган Цанков 5, вх. А, ет. 2, ап. 3, тел.
044/622 741, 0887 558 850, управление и планиране
на народното стопанство, лиценз за оценка на
недвижими имоти, удостоверение за оценка на
земеделски земи, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Янка Иванова Георгиева, 8870 Кермен, ул.
Никола Вапцаров 50, тел. 0888 156 662, публична
администрация – бакалавър, съдебна финансовоикономическа експертиза.
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Марин Рашков Иванов, 8800 Сливен, ж. к.
Стоян Заимов, бл. 81, вх. В, ет. 3, ап. 5, тел.
044/680 752, 0889 992 913, икономика на търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти,
съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, 8858 с. Чинтулово, Община Сливен, ул. Демир Славов 3, тел.
044/625 687, 0878 260 389, икономист системорганизатор, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Веселина Костадинова Милева, 8900 Нова
Загора, ул. Опълченска 1, тел. 0457/64 289, 0889
618 273, финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, 8928 с. Каменово, община Нова Загора, тел. 0888 809 831, икономика,
планиране и отчетност на промишлеността и
строителството, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Живко Петров Петров, 8800 Сливен, бул.
Панайот Хитов, бл. 22, вх. Б, ап. 12, тел. 044/624
877, 0888 863 881, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Иванка Георгиева Огнянова, 8800 Сливен,
ул. Йосиф Щросмайер 61, тел. 044/682 326, 0886
610 987, икономист-администратор, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, 8800 Сливен,
бул. Хаджи Димитър 39, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел.
044/634 016, 0888 186 247, международен туризъм,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Донка Петрова Вълкова, 8800 Сливен, бул.
Хаджи Димитър 39, вх. Б, ет. 8, ап. 20, тел.
044/611 208, 0885 350 156, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, 8800 Сливен,
ул. Никола Карев 15, ет. 5, ап. 14, тел. 044/663
117, 0888 491 536, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансовоикономическа експертиза.
Иван Ников Иванов, 8900 Нова Загора, ул.
Генерал Мирски 7, тел. 0888 467 035, финансов
мениджмънт, счетоводна отчетност, икономика
на търговията, сертификат за експерт – оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Кета Ангелова Дечева, 8000 Бургас, ул. Борис
Дрангов 7, тел. 056/849 209, 0878 262 711, стоковед,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Красимир Димитров Атанасов, 8400 Карнобат,
ул. Кирил и Методий 22А, бл. 35, вх. А, ет. 2, тел.
0559/24 034; 0889 528 951, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, съдебносчетоводна експертиза.
Радка Тончева Иванова, 8800 Сливен, ж. к.
Стоян Заимов, бл. 81, вх. В, ап. 5, тел. 044/680 752,
0889 337 738, икономика на търговията, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Светла Кирова Топалова, 8800 Сливен, бул. Цар
Освободител 44, тел. 0886 353 466, икономика на
промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
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Веселин Дяков Дяков, 8800 Сливен, кв. Даме
Груев, бл. 49, вх. Г, ап. 9, тел. 0896 788 835, аграрна
икономика, финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, 8800 Сливен, ж. к. Дружба, бл. 27, вх. Б,
ап. 3, тел. 044/667 709, 0889 231 349, 0895 590 111,
инженер-механик, приложна механика, съдебна
автотехническа експертиза.
Инж. Димитър Тодоров Топалов, 8800 Сливен,
ул. Цар Освободител 44, тел. 0898 553 055, 0885
380 972, корабен механик, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, 8800 Сливен,
кв. Клуцохор, бл. 2, вх. А, ап. 5, тел. 044/631 853,
044/667 372, 0888 605 799, 0895 586 550, двигатели
с вътрешно горене, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, 8800 Сливен,
кв. Кольо Фичето, бл. 6, ап. 30, тел. 0886 444 856,
машиностроене, автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
автотехническа експертиза.
Инж. Христо Василев Узунов, 8800 Сливен,
ул. Драган Цанков 7, вх. Б, ап. 1, тел. 044/638
316, 044/624 813, 0888 777 481, машиностроене,
автотехническа експертиза, технологии и безопасност в автомобилния транспорт, съдебна
автотехническа експертиза.
Кънчо Стефанов Върбанов, 8800 Сливен, ул.
Раковски, бл. 80, ап. 73, тел. 044/622 677, 0887
234 848, двигатели с вътрешно горене, лиценз
за оценка на машини и съоръжения, съдебна
автотехническа експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, 8970 Котел, ул.
Сава Огнянов 24, тел. 0453/31-53, 0899 146 705,
двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Тодорка Симеонова Янева, 8800 Сливен,
ул. Петко Каравелов 29, тел. 044/622 707, 044/615
241, 0886 386 138, автоматизация на производството, финанси, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Николай Янков Козаров, 8800 Сливен,
ул. Шипченска епопея 4, тел. 0894 479 339, 0887
869 573, топло- и ядрена енергетика, съдебна
инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, 8800 Сливен,
кв. Българка, бл.18, ап.17, тел. 044/667 744, 044/662
244,0898 536 165, съобщителна техника, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, 8800 Сливен, бул. Христо Ботев, бл. 25, вх. А, ап. 3, тел.
044/623 965, 0878 507 505, механично уредостроене,
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лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и приборостроенето,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, 8800
Сливен, кв. Българка, бл. 33, вх. В, ап. 8, тел.
0898 952 762, ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини,
топлотехника, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, 8800
Сливен, кв. Клуцохор, бл. 10, вх. Б, ап. 9, тел.
044/667 709, в. 274, 0895 586 494, технология на
пластмасите, материалознание и технология на
машиностроителните материали, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Стоян Христов Божков, 8800 Сливен, ж.
к. Дружба, бл. 8, вх. Ж, ет. 2, ап. 5, тел. 044/680
904, 0898 251 984, 0898 215 686, електротехника,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, 8600 Ямбол, ул.
Крали Марко 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/662 571,
0889 817 989, селскостопанска техника, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
селското стопанство, автомобилния транспорт и
строителството, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Инж. Милен Димитров Колев, 8800 Сливен,
бул. Стефан Караджа 12, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел.
0894 334 588, електротехника, електроенергетика,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, 8900 Нова Загора,
ул. Преславска 96, тел. 0457/63 025, 0889 999 071,
електронна техника и микроелектроника, лиценз
за оценка на машини и съоръжения, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Н. с. I ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, 9010
Варна, ул. Студентска 1, тел. 052/383 466, 0898,
348 374, 0898 348 351, технология на металите и
металообработващата техника, фрактография,
фрактодиагностика, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Георги Павлов Георгиев, 8800 Сливен,
ул. Братя Миладинови, бл. 4, ап. 60, тел. 044/623
458, 0896 297 618, геодезия и картография, съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Добрин Фирков Банчев, 8800 Сливен,
ул. Цар Симеон, бл. 11, ап. 21, тел. 044/637 143,
044/663 110, 0878 775 611, геодезия и картография,
лиценз за оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, 8800
Сливен, ж. к. Младост, бл. 2, ап. 27, 044/625 649,
0886 836 901, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, 8800 Сливен, ул. Антон Иванов 8, ап. 4, тел. 044/679 052,
044/616 684, 0887 843 805, промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Радина Тотева Карджова, 8800 Сливен, ж. к.
Стоян Заимов 53, вх. А, ет. 4, ап. 12, тел. 044/689
495, 0899 742 720, строителство и архитектура,
техник по строителство и архитектура, съдебна
строително-техническа експертиза.
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Инж. Мая Величкова Игнатова, 8800 Сливен,
бул. Хаджи Димитър 1, ап. 4, тел. 044/636 108,
0887 339 514, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, 8800
Сливен, ж. к. Българка, бл. 32, вх. В, ап. 22,
тел. 044/679 788, 0887 849 778, промишлено и
гражданско строителство – технология, лиценз
за оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Замфирка Арсенова Славова, 8800 Сливен, кв. Кольо Фичето, бл. 9, вх. Б, ап. 12, тел.
044/622 255, 0878 633 736, пътно строителство,
лиценз за оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, 8800 Сливен, ул.
Павел Милюков 4, тел. 044/637 949, 0887 681 957,
хидромелиоративно строителство, лиценз за
оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, 8800 Сливен,
ул. Иречек, бл. 4, вх. Б, ап. 9, тел. 044/634 896, 0887
259 917, хидроенергийно строителство, лиценз за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, съдебна строително-техническа
експертиза.
Жечка Димитрова Гаджокова, 8800 Сливен,
бул. Панайот Хитов, бл. 20, вх. Д, ап. 20, тел. 0887
278 948, водно строителство, съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Христов Иванов, 8800 Сливен, ж. к.
Младост, бл. 2, ап. 46, тел. 044/68-90-41, 044/625
242, 0895 452 588, строителство и архитектура,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, съдебна строителнотехническа експертиза.
Лиляна Стоянова Димитрова, 8800 Сливен, ул.
Булаир 69 А, тел. 044/639 748, 04511/29-41, 0885
566 289, строителство и архитектура, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, съдебна строително-техническа
експертиза.
Мария Димитрова Ганчева, 8800 Сливен, ул.
Райна княгиня, бл. 50, ап. 15, тел. 044/635 442, 0886
594 559, 0878 980 414, строителство и архитектура,
съдебна строително-техническа експертиза.
Руска Желязкова Христова, 8800 Сливен,
ул. Равна река 1, тел. 044/683 119; 0886 960
596, строителство и архитектура, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Петров Мавродиев, 8800 Сливен, ул.
Байкал 10 А, тел. 044/636 153, 0888 656 100, геодезия, фотография, картография, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, съдебна строително-техническа
експертиза.
Иван Господинов Иванов, 8800 Сливен, ж. к.
Дружба, бл. 11, вх. Б, ап. 14, тел. 044/688 273, 0898
335 558, земемерен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
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Инж. Светослав Иванов Миндов, 8900 Нова
Загора, ул. Братя Миладинови 44, тел. 0457/62 408,
0896 850 420, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мария Тодорова Касабова, 8800 Сливен,
бул. Христо Ботев 1, вх. В, ет. 4, ап. 5, тел. 044/632
405, 0894 309 939, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Олег Димитров Радев, 8800 Сливен, кв.
Дружба 32, вх. А, ет. 2, ап. 8, тел. 044/687 752,
0886 976 245, строителен инженер по технология
на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, 8800 Сливен,
ул. Мишо Тодоров 1, тел. 044/638 931, 0896 788 818,
промишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза.
Констан т ин Ми хай лови ч Як убови ч, 840 0
Карнобат, бул. Девети септември 32, бл. 1, ет. 3,
ап. 5, тел. 0559/24 889, 0888 460 010, архитектура,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, 8000 Бургас, ул. Гладстон 107, вх. Б, ет. 4, тел. 0888 994 693, строителство
и архитектура, съдебна строително-техническа
експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, 1000 София,
ул. Шести септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887
575 365, биохимик – клиничен химик, анализ
на белтъци и ензими, молекулярна биология;
PCR, генотипиране, секвениране, количествен
PCR, ДНК експертизи, съдебно-ботаническа
експертиза; съдебно-зоологическа експертиза;
съдебно-микробиологична експертиза; съдебноентомологична експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, 8800
Сливен, кв. Клуцохор, бл. 10, вх. Б, ап. 9, тел.
044/667 709, в. 274, 0895 586 494, технология на
пластмасите, материалознание и технология на
машиностроителните материали, съдебно-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Радил Василев Радев, 8970 Котел, ул. Стара планина 36 А, тел. 0453/31-85, 0878 930 338,
зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Д-р Димитър Вълев Димитров, 8800 Сливен,
кв. Даме Груев, бл. 29, ап. 7, тел. 044/632 856,
04554/20-30, 0886 386 084, ветеринарна медицина,
съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, 8800 Сливен,
ул. 6 септември 55, тел. 044/635 539, 0896 807 747,
ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Надя Иванова Георгиева, 8800 Сливен, ж. к.
Стоян Заимов, бл. 70, вх. А, ап. 17, тел. 044/689
389, 044/662 339, 0883 475 417, инженер – агроном
полевъдство, оценител на земеделски земи, съдебно-агротехническа експертиза.
Анета Тодорова Николова, 8800 Сливен, бул.
Братя Миладинови, бл. 2, ап. 65, тел. 044/632 876,
044/662 604, 0889 047 283, растителна защита,
съдебно-агротехническа експертиза.
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Динка Димитрова Константинова, 8800 Сливен, ул. Овчарска 54, тел. 044/635 180, 044/635 181,
0887 189 413, агроном, лозаро-градинар, съдебноагротехническа експертиза.
9. Клас „Други съдебни експертизи“
Инж. Емилия Димитрова Боева, 8800 Сливен,
ул. Генерал Столипин 14, тел. 044/632 915, 0886
091 978, 0889 366 658, горско стопанство, удостоверение за оценка на гори и на земи в горския
фонд, други съдебни експертизи.
Димитър Георгиев Янков, 8800 Сливен, ул.
Александър Стамболийски, бл. 1, вх. Б, ап. 17,
тел. 044/689 090, 0899 373 017, златарство, други
съдебни експертизи.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, 1000 София,
ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887 575 365,
биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци
и ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК
експертизи, други съдебни експертизи.
Наташа Георгиева Горнишка, 8854 с. Гавраилово, община Сливен, ул. Марица 5, тел. 04513/34
17, 0885 943 221, инженер по горско стопанство,
други съдебни експертизи.
Деяна Димитрова Дончева, 8890 Твърдица,
област Сливен, ул. Братя Миладинови 22, тел.
0454/4 41 80, 0899 588 745.
За съдебен район на Ямболския окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Митко Йорданов Драганов, Ямбол, ул. Ал.
Стамболийски 75, ет. 2, ап. 6, тел. 0898794729,
образование – висше; специалност – технология
на неорганичните вещества; квалификация – инженер-химик; свидетелство за експерт-специалист;
сертификат за квалификация; клас „Криминалистични експертизи“ по видове: криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Петко Колев Петков, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40, заемана
длъжност – главен инспектор, тел. 046/680328,
образование – висше; трудов стаж – 31 години,
стаж като вещо лице – 24 години; клас „Криминалистични експертизи“ по видове: криминалистични експертизи на писмени доказателства;
трасологични експертизи; съдебно-балистични;
биометрични криминалистични експертизи.
Филип Томов Стоянов, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40, тел.
046/680328, заема на д л ъж нос т – и нспек т ор,
образование – висше; трудов стаж – 23 години,
стаж като вещо лице – 17 години; клас „Криминалистични експертизи“ по видове: криминалистични експертизи на писмени доказателства;
трасологични експертизи; съдебно-балистични;
клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“ по видове: съдебно химическа експертиза,
съдебно физико-химическа експертиза.
Димит ър Илиев Попов, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40, тел.
046/68050 6, заема на д л ъж нос т – и нспек т ор,
образование – висше; специалност – химична
технология на дървесината, трудов стаж – 15
години, стаж като вещо лице – 11 години; клас
„Криминалистични експертизи“ по видове: криминалистични експертизи на писмени доказателства;
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трасологични експертизи; съдебно-балистични;
клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“ по видове: съдебно химическа експертиза,
съдебно физико-химическа експертиза.
Валентин Димитров Вълканов, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40,
тел. 046/680506, заемана длъжност – инспектор,
образование – висше; специалност – биология,
трудов стаж – 9 години, стаж като вещо лице – 9
години; клас „Криминалистични експертизи“ по
видове: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи;
съдебно-балистични; биометрични криминалистични експертизи, клас „Съдебно-биологични
експертизи“, вид: съдебно микробиологична
експертиза.
Иван Иванов Стоянов, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40, тел.
046/680506, заемана длъжност – младши експерт, образование – средно специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие,
трудов стаж – 26 години, стаж като вещо лице – 16
години; клас „Криминалистични експертизи“ по
видове: трасологични експертизи; биометрични
криминалистични експертизи.
Георги Христов Георгиев, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40, тел.
046/680224, заемана длъжност – младши експерт,
образование – висше; специалност – психология,
трудов стаж – 23 години, стаж като вещо лице – 17
години, клас „Криминалистични експертизи“ по
видове: трасологични експертизи; биометрични
криминалистични експертизи.
Радомир Вълчев Господинов, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40,
тел. 046/680506, заемана длъжност – младши
експерт, образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични
влакна, трудов стаж – 16 години, стаж като вещо
лице – 8 години, клас „Криминалистични експертизи“ по видове: трасологични експертизи;
биометрични криминалистични експертизи.
Спасимир Йорданов Спасов, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40,
тел. 046/680506, заемана длъжност – младши
експерт – одоролог, образование – средно специално, специалност – технолог на химични и
синтетични влакна, трудов стаж – 14 години,
стаж като вещо лице – 10 години, клас „Криминалистични експертизи“ – одорология (мирисови
експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, Ямбол, месторабота – ОД МВР – Ямбол, ул. Преслав 40, тел.
046/680327, заемана длъжност – младши експерт,
образование – средно, трудов стаж – 12 години,
стаж като вещо лице – 12 години, клас „Криминалистични експертизи“ по видове: криминалистични експертизи на писмени доказателства;
трасологични експертизи.
Атанас Тодоров Чиликов, месторабота – ОД
МВР – Ямбол, РУ на МВР – Елхово, област
Ямбол, сл. тел. 0478/88311, образование – висше;
трудов стаж – 24 години, стаж като вещо лице – 12
години; клас „Криминалистични експертизи“ по
видове: криминалистични експертизи на писмени
доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични; биометрични криминалистични
експертизи.
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Илиан Иванов Костов, месторабота – ОД
МВР – Ямбол, РУ на МВР – Елхово, област Ямбол,
моб. тел. 0889445177, образование – средно; трудов стаж – 17 години, стаж като вещо лице – 15
години, клас „Криминалистични експертизи“,
вид: биометрични криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Кирил Любомиров Попов, Ямбол, к-с Диана,
бл. 23, вх. Б, ап. 38, тел. 0886036458, образование – висше, медицина, специалност – паталогоанатом, месторабота – МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – АД, Ямбол, заемана длъжност – началникотделение „Клинична патология“, трудов стаж – 29
години, клас: „Съдебномедицински експертизи“.
Илия Донев Донев, Ямбол, к-с Диана, бл. 19,
вх. Б, ап. 60, моб. тел. 0878785192, образование – висше, медицина, специалист по съдебна
медицина, месторабота – МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – АД, Ямбол, заемана длъжност – началникотделение „Съдебна медицина“, трудов стаж – 33
години, клас „Съдебномедицински експертизи“.
Дим и т рина С т ой чева С т ой чева-Славова,
Ямбол, ул. Шар планина 8, тел. 046/666696, 0889
801912, образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология, месторабота – „ДКЦ 1 – Ямбол“ – ЕООД, трудов стаж – 23
години, клас: „Съдебномедицински експертизи“.
Димитър Василев Брънков, Ямбол, ул. Димитър
Благоев 5, вх. А, ет. 4, ап. 12, тел. 0887831818, образование – висше, медицина, специалност – нервни
болести, призната правоспособност по клинична
електромиография, месторабота – „АСМП по
нервни болести – д-р Д. Брънков“ – ЕООД, трудов стаж – 23 години; клас „Съдебномедицински
експертизи“.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, тел. 0887575365, образование – висше, специалност – молекулярна и функц.
биология, квалификация – биохимик – клиничен
химик, диплом кандидат на науките, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 10 години,
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителски произход; съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек; клас
„Съдебно биологични експертизи“; клас „Други
съдебни експертизи“ – ДНК анализ.
Светлозар Георгиев Кривошиев, Ямбол, ул.
Елена Янкова 18А, тел. 046/666160, 0887709150,
образование – висше, медицина, специалност
вътрешни болести, професионални заболявания,
месторабота – СД „Профимедгруп – Петрова,
Кривошиев и сие“, заемана длъжност – управител,
трудов стаж – 33 години, клас „Съдебномедицински експертизи“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р С т ефка Николова Ковачева, Ямбол,
ул. Елена Янкова 13, ап. 2, тел. 0899726532,
0878951312, образование – висше, медицина,
специалност – психиатрия, месторабота –„Св.
Пантелеймон“ – АД, Ямбол, трудов стаж – 25
години, сертификат – „Основи на съдебната
психиатрия“, съдебно-психиатрична експертиза;
съдебно психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
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Д-р Петър Георгиев Цингов, Ямбол, ул. Видин
4, тел. 046/66-90-27, 0889 429314, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, месторабота–ДКЦ 1–Ямбол, трудов стаж – 24 години,
сертификат – „Клинични и експертни области
на психиатричната експертиза“, вид „Съдебнопсихиатрична експертиза“.
Д-р Лариса Владимировна Димитрова, Ямбол,
ул. Граф Игнатиев 68, вх. В, ап. 55, тел. 046/666851,
0887742095, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, психиатър в доболнична
помощ, Ямбол, трудов стаж – 21 години, вид:
съдебно-психиатрична експертиза
Катя Михайлова Кехайова, Ямбол, ул. Васил Карагьозов 9, ап. 1, тел. 046/62-44-05, 0886
246001, 0885 627696, образование – висше, специалност – педагогика, психология, логопедия
и социални дейности и трудова терапия, месторабота – Дневен център „Каритас“ – Ямбол,
психолог, вид: съдебно-психологична експертиза.
Надка Милкова Динева, Ямбол, ул. Крали
Марко, бл. 31, вх. А, ап. 21, тел. 0887951516, образование – висше, степен – магистър, специалност – педагогика, психология социална и съдебна
психология, клинична и консултативна психология, сертификат – „Психологична експертиза“,
„Военна психология“, „Авиационна психология“,
„Консултант по социална адаптация“.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Николова Пенчева, Ямбол, ул.
Независима България 34А, тел. 046/66-21-94,
0 887322 856, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – счетоводна отчетност, организаци я и
методология на счетоводната дейност, квалификация – икономист-счетоводител, бюджетно
счетоводство, трудов стаж – 37 години, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Димитринка Николова Кабакова, Ямбол,
ул. Цар Иван Александър 7, вх. В, ап. 63, тел.
046/66-63-49, 0898567697, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 27
години, месторабота – управител „Фуджимер
11“ – ЕООД, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Илия Крумов Прокопев, Ямбол, ж. к-с Диана,
бл. 10, вх. А, ап. 15, тел. 046/64-98-31, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, трудов
стаж – 36 години, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мими Русева Лозанова, Ямбол, ул. А нка
Александрова 14, тел. 046/62-54-88, 0878625488,
образование – висше, специалност – финанси и
кредит, квалификация – икономист-финансист,
трудов стаж – 32 години, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Снежанка Иванова Стоянова, Ямбол, ул.
Крали Марко 29А, ет. 1, ап. 2, тел. 046/6362-90, 0887648396, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; клас „Съдебноикономически експертизи“.
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Светлана Николова Димитрова, Ямбол, ж. к.
Ха ле, бл. 10, вх. Г, ап. 47, т ел. 0885879232,
0899868195, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, месторабота „ЕВН България ЕР“ – А Д, КЕЦ – Ямбол,
д л ъ ж но с т – т ех н и че с к и с ът ру д н и к , т ру дов
стаж – 14 години, клас „Съдебно-икономически
експертизи“.
Николинка Вълкова Русева, Ямбол, ул. Петко
Р. Славейков 61, тел. 046/62-98-55, 0895298126, образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи,
месторабота – „ПСФ – Мостинженеринг“ – АД,
КЕЦ – Ямбол, длъжност – зам. главен счетоводител, трудов стаж – 30 години, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, синдик,
оценител на земеделски земи, клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза, клас „Други съдебни експертизи“.
Васил Димитров Господинов, Ямбол, ж. к.
Диана, бл. 23, вх. Б, ап. 31, тел. 046/64-18-48, 0898
245283, образование – висше, степен – магистър,
специалност – застраховане и социално дело с
професионална квалификация икономист-застраховател, трудов стаж – 9 години, клас „Съдебноикономически експертизи“.
Мария Николова Николова, Тополовград, ул.
Тракия 6А, тел. 0470/2866, образование – висше,
специалност – икономическа информатика, квалификация икономист по социално-икономическа
информация, месторабота – Община Тополовград,
младши експерт-счетоводител, клас „Съдебноикономически експертизи“.
Никола Иванов Николов, Тополовград, ул.
Тракия 6А, тел. 0470/28-66, 0888179112, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, трудов
стаж – 15 години; съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Пламен Делчев Делчев, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 90, ап. 15, тел. 46/641415, 0885284751,
образование – висше, специалност – вещево снабдяване, квалификация – икономика и организация
на материално-техническото снабдяване, трудов
стаж – 30 години, икономист, клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: съдебна финансово-икономическа експертиза, сертификат
„Оценител на дълготрайни и оборотни материални активи“, „Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи“.
Ата нас С т оя нов Кос т ов, Е л хово, облас т
Ямбол, ул. Момина сълза 6, тел. 0887928291,
образование – средно специално, техникум по
и коном и ка, спец иа л нос т – и коном и ка, к валификация – икономист-счетоводител, трудов
стаж – 12 години, месторабота – „Местни данъци и
такси“, Елхово, длъжност – касиер-приходи, клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: съдебно-стокова експертиза.
Галина Господинова Тенева, Ямбол, ж.к.
Хале, бл. 5, вх. А, ет. 4, ап. 11, 0884 464632, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист,
допълнителна професионална квалификация –
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вещо лице по специалност съдебни експертизи,
клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Митева Касидова, Ямбол, ул. Хан
Тервел 40, вх. А, ет. 3, ап. 12, тел.0898453562, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист,
допълнителна професионална квалификация
вещо лице по специалност съдебни експертизи,
клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Диан Сухел Кайали, Ямбол, ул. Г. С. Раковски 36, вх. Б, ап. 10, тел. 046/666610, 0888
933 811, образование – висше, степен – магистър,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – счетоводство и контрол, икономист,
месторабота – „Алианс Агрикол“ – ООД, Ямбол,
длъжност – счетоводител, трудов стаж – 7 години,
клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
съдебно-счетоводна експертиза.
Диньо Стоилов Сарайдаров, Ямбол, ул. Николай Петрини 3 А, тел. 046/631245, 0899 017362,
0897 872014, образование – средно специално,
техникум по икономика, специалност – икономическо планиране и отчетност на търговията и
промишлеността, икономист-счетоводител, трудов
стаж – 29 години, клас „Съдебно-икономически
експертизи“.
Красимир Петров Лозанов, Ямбол, ул. Анка
Александрова 14, тел. 046/625488, 046/662053, 0888
264766, образование – висше, специалност – финансови кредити и застрахователно дело, квалификация – икономист-финансист, месторабота – „Тунджа“ – АД, Ямбол, длъжност – главен
счетоводител, трудов стаж – 35 години, клас
„Съдебно-икономически експертизи“.
Недко Иванов Ангелов, Ямбол, ж. к. Диана,
бл. 7, вх. Б, ап. 45, 0886 089843, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол,
финанси и счетоводство, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – съветник по
икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни стандарти“, месторабота – „Минна компания – Петров“ – АД, Ямбол, длъжност – главен
счетоводи тел, к лас „Съдебно-икономи ческ и
експертизи“.
Стоянка Димитрова Бончева, Елхово, област
Ямбол, ул. Георги Попов 16, тел. 0478/83130,
046/684203, 0884 260619, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, финанси
и счетоводство, квалификация – икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат –„Международни счетоводни стандарти“,
месторабота – Община „Тунджа“ – Ямбол, длъжност – главен експерт „Бюджет“, клас „Съдебноикономически експертизи“.
Митко Кирилов Краев, Ямбол, ул. Крали Марко,
бл. 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71, 0889 817989,
образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника,
квалификация – икономист и машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения в сферата на
селското стопанство, автомобилния транспорт
и строителството, клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: съдебна финансово-иконо-
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мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза.
Бою Иванов Боев, Ямбол, ж. к-с Възраждане,
44, вх. Е, ет. 1, ап. 1, тел. 046/664226, моб. тел.
0885193530,0878993792, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация:
икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти,
месторабота – кооперация „Ямболска популярна
каса“, заемана длъжност – председател, трудов
стаж – 30 години, клас „Съдебно-счетоводни експертизи“, видове: съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ангел Георгиев Тепсизов, Ямбол, ул. Добруджа
21, тел. 046/66 60 10, моб. тел. 0886111000, образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – икономист по счет овод ната и фи на нсово -кон т рол на дей нос т,
месторабота „Контрол“ – ЕООД, Ямбол, заемана длъжност – помощник-управител, трудов
стаж – 18 години, клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Бургас, ул. Борис Дрангов 7, тел. 056/849209, моб. 0878262711, образование – висше, степенэмагистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и
експерт – проверител на измами, трудов стаж – 11
години, клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Десислава Николова Добрева, Ямбол, ул.
Серес 16, тел. 0878784384, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 5
години и 6 месеца, клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Красимир Димов Грозев, Свиленград, ул. Отец
Паисий 8А, тел. 037971112, моб. 0888930400, образование – висше, степен – магистър, специалност –
организация на производството и управлението в
транспорта, квалификация – икономист по транспорта, следдипломна квалификация – експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи
и експерт – оценител на машини, съоръжения,
активи, практикуващ свободна професия, трудов
стаж – 7 години и 4 месеца, клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, област
Хасково, ул. Иларион Макариополски 2, тел. 0379
7 20 80, моб. тел. 0878 909 592, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация–икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт
по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и
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финансово-ценови експертизи и експерт – оценител на машини, съоръжения, активи, земеделски
земи, практикуващ свободна професия, трудов
стаж – 28 години, клас „Съдебно- икономически
експертизи“, видове: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Катя Колева Пенева, Ямбол, ж. к. Хале 2,
вх. Г, ап. 82, тел. 046/648137; 0898573963, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
трудов стаж – 37 години, специализация – ИУ на
селищните системи; лиценз за оценка на машини
и съоражения; клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Косева Баева, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 6, вх. В, ап. 60, тел. 0896655131, образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 5 години,
месторабота „Комп лекс Екатерина“ – ООД,
заемана длъжност – счетоводител, клас „Съдебноикономически експертизи“.
Десислава Иванова Паскалева, Ямбол, ул.
Търговска 148, вх. Д, ап. 91, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика,
трудов стаж – 7 години, месторабота „Алианс Агрикол Алаг“ – ООД, заемана длъжност – счетоводител, клас „Съдебно-икономически експертизи“.
Ели Йорданова Василева, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 72, вх. Б, ап. 43, тел. 046/661586, 0887660787,
образование – висше, специалност – публични
финанси и икономика и управление на селското
стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика, международни счетоводни
стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната
дейност и процеси; трудов стаж – 33 години,
месторабота Община „Тунджа“ – Ямбол, заемана
длъжност – директор на Дирекция „ФСД“, клас
„Съдебно-икономически експертизи“.
Г р о з д ю Конс т а н т и нов Г р о з д ев, Я м б о л ,
ул. Полк. Н. Бакланов 25, вх. Г, ап. 72, тел.
046/625195, 0878479583, образование – висше,
специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист, трудов стаж – 32 години,
клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид:
съдебна финансово-икономическа експертиза.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
Димитър Славов Керемидчиев, Ямбол, ул.
Хан Тервел 27, тел. 046/66-91-51, 0887939390, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 25 години, месторабота „Полисстрой“ – ЕООД – Ямбол, управител,
оценка на недвижими имоти, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“; вид: съдебна
строително-техническа експертиза.
Иван Илиев Банев, Ямбол, к-с Златен рог,
бл. 41, вх. Г, ап. 67, тел. 046/66-13-05, 0898647285,
образование – висше, специалност – промишлено
и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 28 години, место-
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работа „Проекс“ – ЕООД – Ямбол, управител,
оценка на недвижими имоти, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза.
Николина Нейчева Манолова, Ямбол, ул.
Кабиле 40, вх. В, ап. 58, тел. 046/62-58-13, 66-4145, 0887 619701, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 12
години, лиценз от Агенцията за приватизация
„Оценка на недвижими имоти“; оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“.
Фиданка Георгиева Дженкова, Ямбол, к-с
Възраждане, бл. 29, вх. А, ап. 3, тел. 046/66-4327, 0887387105, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 14
години, оценка на недвижими имоти, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна строително-техническа експертиза.
Валентина Борисова Илиева – Димова, Ямбол, ул. Христо Смирненски 4 А, тел. 046/6615-60, 0897435200, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженерземеустроител, трудов стаж – 15 години, оценка
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи, к лас „Съдебни ин женерно-техническ и
експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа
експертиза.
Марийка Лазарова Воденичарова, Ямбол,
ул. Георги Дражев 3, вх. А, ап. 10, тел. 66 62 64,
0897801545, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – архитектурен
техник, трудов стаж – 36 години, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“.
Жанка Димова Михайлова-Колева, Ямбол,
ул. Цар Иван Александър 7, вх. Г, ап. 76, тел. 046/66
42 96, 0888 697 417, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура, месторабота
„Жана – 2007“ – ЕООД, Ямбол, управител, съдебна строително-техническа експертиза.
Станка Панайотова Дженева-Динева, Ямбол,
ул. Ат. Кратунов 2, вх. В, ап. 27, тел. 046/62 13
56, 0888 301788, 0885 300336, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, трудов стаж – 30 години,
месторабота „Софийски имоти“ – ЕАД – София,
експерт „Управление на инвестициите“, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза;
съдебна строително-техническа експертиза.
Павлина Костова Колева, Ямбол, ул. Д. Благоев 19, вх. В, ап. 96, тел. 046/62 15 66, 0878789649,
образование – висше, специалност – промишлено
и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 41 години, оценка
на недви ж ими имоти, месторабота „Полис-
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строй“ – ЕООД – Ямбол, заместник-управител,
клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: съдебна строително- техническа
експертиза.
Атанаска Димитрова Димитрова, с.Козарево,
община „Тунджа“, област Ямбол, ул. Г. Дражев
6, 0897 371710, образование – средно специално,
техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация–техник по
геодезия и картография, трудов стаж – 28 години, месторабота – „Хидросвят“ – ООД – Ямбол,
строителен техник по геодезия, фотограметрия
и земеустройство, клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“.
Мария Димитрова Златева, Ямбол, ул. Търговска 58, вх. В, ап. 19, тел. 046/62-02-55, 0886829000,
образование –висше, специа лност – геодези я,
фотограметрия и картография, квалификация –
строителен инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, трудов стаж – 27 години, месторабота ОСЗ „Тунджа“ – Ямбол, старши експерт,
оценка на недвижими имоти, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително- техническа експертиза, клас „Съдебни селскостопански експертизи“, вид: съдебноагротехническа експертиза.
Димитър Иванов Андреев, Ямбол, ул. Хан
Крум 2, вх. А, ап. 5, пл. Освобождение 7, офис
602, 0889218675, 0889 567663, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, трудов стаж – 30
години, клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа
експертиза.
Елена Димова Лъскова, Ямбол, к-с Георги
Бенковски, бл. 7, вх. В, ап. 9, пл. Освобождение
7, ет. 3, стая 4, тел. 046/66-39-58, 0887 707 486,
образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител,
оценител на земеделски земи, трудов стаж – 30
години, клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид съдебна строително-техническа
експертиза.
Евгения Георгиева Динева, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев, бл. 66, вх. В, ап. 55, тел. 046/64-76-20,
0887 923 527, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженерземеустроител, оценител на земеделски земи,
трудов стаж – 29 години, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“.
Константин Михайлович Якубович, Карнобат,
бул. Девети септември 32, вх. А, ап. 5, 0559/24889,
0 88846 0 010, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – архитектура, клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, вид: съдебна инженернотехническа експертиза.
Валентин Георгиев Симеонов, Ямбол, к-с Хале,
бл. 8, вх. М, ап. 248, пл. Освобождение 7, офис 609,
тел. 046/66-19-22, 0896 646 171, образование – висше,
специалност – геодезия, квалификация – инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа
експертиза.
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Мирослав Георгиев Минев, Ямбол, ул. Малко
Търново 7, вх. А, ап. 8, тел. 0888 806506, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, трудов стаж – 17
години, месторабота „София Франс Ауто – Сливен“ – ООД, управител, клас „Съдебна инженерно-технически експертизи“, вид: съдебна
автотехническа експертиза.
Пейо Генчев Даскалов, Ямбол, к-с Диана,
бл. 12, вх. В, ап. 52, тел. 046/648366, моб. 0887873178,
образование – полувисше, трудов стаж – 19 години, месторабота Община Ямбол, длъжност – гл.
специалист „Общинска собственост и икономически дейности“, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: съдебна автотехническа
експертиза.
Станчо Колев Станчев, Ямбол, ул. Цар Иван
Александър 7, вх. Г, ап. 82, тел. 046/666340, 0888
973979, образование – висше, специалност – ДВГ,
к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер, т ру дов
стаж – 33 години, месторабота Технически колеж – Ямбол, зам.-директор, оценка на машини
и съоръжения, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна автотехническа
експертиза.
Стойко Христов Пех ливанов, Ямбол, к-с
Възраждане, бл. 58, вх. В, ап. 18, тел. 046/664365,
046/627903, 0888 536088, 0896382250, образование – висше, степен – магист ър, специа лност – машиностроене, квалификация – машинен
инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка
на машини и съоръжения, месторабота – ЗД
„БулИнс“ – АД, клон Ямбол, длъжност – управител, трудов стаж – 7 години, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
автотехническа експертиза.
Милчо Гочев Димитров, Ямбол, ул. Крали
Марко 82, вх. Г, ап. 173, тел. 046/664855, 0888
493065, образование – средно специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена обработка,
квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“.
Севдалин Димитров Дяков, Ямбол, ул. Кабиле
38, вх. А, ап. 18, тел. 046/62-49-06, моб. 0896935082,
образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер, автоексперт, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: съдебна автотехническа експертиза.
Деян Йорданов Атанасов, Ямбол, ул. Димитър
Благоев, бл. 19, вх. Д, ап. 140, тел. 046/63-87-80,
0878 639615, образование – висше, степен магистър, специалност – транспорт и енергетика,
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза, месторабота – ЕТ
„Джордаш – Деян Атанасов“, трудов стаж – 6
години и 6 месеца, клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, вид:. съдебна автотехническа експертиза.
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Дикран Бохос Бохосян, Ямбол, к-с Златен рог,
бл. 10, вх. Г, ап. 70, тел. 046/62-02-12, 0898 507749,
образование – висше, степен – магистър, специалност – транспортна техника и технологии, квалификация – машинен инженер, автотехническа
експертиза, месторабота – Регионална дирекция
„Автомобилна администрация“ – Ямбол, заемана
длъжност – директор на регионална дирекция,
трудов стаж – 11 години, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза; с ъдебна
автотехническа експертиза; съдебна инженернотехнологична експертиза.
Михаил Колев Михайлов, Ямбол, к-с Диана, бл. 8, вх. Б, ап. 45, тел. 046/64-68-66, 0888
809252, образование – висше, степен – магистър,
специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа
правоспособност, оценка на машини и съоръжения, трудов стаж – 38 година, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“.
Митко Кирилов Краев, Ямбол, ул. Крали Марко,
бл. 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71, 0889 817989,
образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника,
квалификация – икономист и машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения в сферата на
селското стопанство, автомобилния транспорт
и строителството, клас „Съдебно-икономически
експертизи“, видове: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза.
Стоян Илиев Банев, Ямбол, ул. Тракия 27,
Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 56, вх. А, ап. 23,
тел. 046/661305, 0898 582839, образование – висше,
степен – магистър, специалност – технология
на машиностроенето и металорежещи машини,
квалификация – машинен инженер, оценка на
машини и съоражения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини, месторабота – „Сигма – 2002“ – ООД – Ямбол, длъжност – управител, трудов стаж – 22 години, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Цветанка Димит рова Йорданова, Ямбол,
ул. Стара планина 1, вх. Г, ап. 66, тел. 046/6342-29, 0886 326 176, образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство,
квалификация – инженер водостроител, оценка
на недвижими имоти, земеделски земи, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Борисов Стоянов, Ямбол, к-с Възраждане 43, вх. А, ап. 6, тел. 046/62-39-29, 0888 476471,
образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, месторабота – ЕВН България „Елект роразпределение“ – А Д, Ямбол, сът рудник,
трудов стаж – 39 години, оценка на машини и
съоръжения; клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“.
Пламен Илиев Василев, Ямбол, ул. Св. Георги 14, тел. 0895552323, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника,
месторабота – РУ „ПБС“ – Ямбол, при ОД на
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МВР – Ямбол, заемана длъжност – началник
РУ „ПБС“ – Ямбол, при ОД на МВР – Ямбол,
трудов стаж – 15 години, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: съдебна
пожаротехническа експертиза.
Йордан Георгиев Събев, Ямбол, ул. Цар Иван
Александър 33, тел. 0887425465, образование –
висше, специалност – пожарна безопасност и
техника, месторабота – РУ „ПБС“ – Ямбол, при
ОД на МВР – Ямбол, заемана длъжност – зам.директор на РУ „ПБС“ – Ямбол, при ОД на
МВР – Ямбол, трудов стаж – 21 години, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: съдебна пожаротехническа експертиза.
Димитър Димитров Кънев, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев, бл. 72, вх. А, ап. 14, тел. 0888776495,
образование – висше, специа лност – да лекосъобщителна техника, квалификация – електроинженер, проектанска правоспособност по
далекосъобщителна техника, к лас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
инженерно-технологична експертиза; съдебна
пожаротехническа експертиза.
Атанас Иванов Димов, Ямбол, ул. Христо
Смирненски 4А, тел. 0898 634582, образование – висше, специалност – горско стопанство,
квалификация – инженер по горско стопанство,
строителен техник, клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Марлена Серафимова Серафимова, Ямбол, ж. к.
Диана, бл. 1, вх. А, ап. 18, адрес за кореспонденция: Ямбол, пл. Освобождение 7, офис 606, тел.
046/664124, 0888 466 254, образование – висше,
специалност – транспортно строителство – пътно
строителство, строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство, оценка
на недвижими имоти, земеделски земи, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Свилена Георгиева Кехайова, Ямбол, ул. Тунджа 9, ет. 1, ап. 2, тел. 046/622636, моб. 0898451007,
образование – висше, специалност – изчислителна тех ника, к ва лификаци я – ин женер по
електроника и автоматика, диплом за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист – счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, месторабота – Финансов
център „Креди“ – ЕООД, Ямбол, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 18 години, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красимир Димов Грозев, Свиленград, ул. Отец
Паисий 8А, тел. 037971112, моб. 0888930400, образование – висше, степен – магистър, специалност –
организация на производствто и управлението в
транспорта, квалификация – икономист по транспорта, следдипломна квалификация – експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения,
активи, практикуващ свободна професия, трудов
стаж – 7 години и 4 месеца, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: съдебна
автотехническа експертиза.
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Иво Иванов Узунов, Ямбол, ул. Г. Бенковски
11, вх. А, ап. 9, тел. 046/66-78-89, 0888 707889,
образование – висше, специалност – изчислителна техника, спец. ПС, квалификация – инженер по радиоелектроника, месторабота – СД
„Ивида“ – Ямбол, управител, трудов стаж – 22
години, клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“.
Николай Христов Христов, Елхово, ул. Сан
Стефано 2, вх. Г, ет. 1, ап. 48, тел. 0898616347,
образование – висше, образователна квалификационна степен – магистър, специалност – топло-, газоснабдяване и вентилация, месторабота – „Граничен комплекс Изгрев“ – АД, заемана
д л ъж нос т – изп ъ л н и т елен д и рек т ор, т ру дов
стаж – 30 години, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и автоексперт, клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Мария Георгиева Вълева Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 44, ет. 3, ап. 12, тел. 046/640793, 0889787186,
образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител,
месторабота – Служба по геодезия, картография
и кадастър – Ямбол, заемана длъжност – главен
експерт, трудов стаж – 36 години, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти, специализация – икономика
на строителството, клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Колев Делев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 64, вх. А, ап. 22, тел. 046/645252, 0886531010,
образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, месторабота – Община „Тунджа“ – Ямбол, заемана длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 21 години, удостоверение за професионална квалификация по оценка на гори и земи в
горския фонд, регистриран в публичния регистър
за упражняване на частна лесовъдска практика,
клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Йордан Парушев Господинов, Ямбол, ж. к.
В. Левски, бл. 13, вх. В, ап. 22, тел. 046/633340,
0 898771588, о бра з ова н ие – висше, спец иа лност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, трудов стаж – 33 години,
удостоверение за следдипломна к ва лификация – опресняване по специалността ТБТ, ХТ и
ППО; управление и икономически проблеми на
качеството на строителството, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: съдебни инженерно-техническа експертиза и съдебна
строително-техническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, тел. 0887575365, образование – висше, специалност – молекулярна и функц.
биология, квалификация – биохимик – клиничен
химик, диплома кандидат на науките, месторабота – „Проген“ -ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 10 години,
съдебномедицинска експертиза за установяване
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на родителски произход; съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек; клас
„Съдебни биологични експертизи“; клас „Други
съдебни експертизи“ – ДНК анализ.
7. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Мария Димитрова Златева, Ямбол, ул. Търговска 58, вх. В, ап. 19, тел. 046/62-02-55, 0886829000,
образование – висше, специалност – геодезия,
фотограметрия и картография, квалификация –
строителен инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, трудов стаж – 27 години, месторабота ОСЗ „Тунджа“ – Ямбол, старши експерт,
оценка на недвижими имоти, клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително- техническа експертиза, клас „Съдебни селскостопански експертизи“, вид: съдебна
агротехническа експертиза.
8. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Ервант Гарбис Ованесян, Ямбол, ул. Александър Стамболийски 17, вх. А, ап. 3, тел. 046/62-0726, 0883 347980, образование – средно специално,
техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.
9. Клас „ Други съдебни експертизи“
Елена Димитрова Гинева, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 66, вх. В, ап. 67, тел. 046/643481, 0878956165,
0 89 7923969, о бра зова н ие – висше, спец иа лност – зооинженерство, квалификация – зооинженер, месторабота – Опитна станция по земеделие – ДП Ямбол, директор.
Митко Тодоров Петев, ул. Хан Кубрат 8, ап.
1, тел. 0899706686, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер, месторабота – Технически колеж – Ямбол,
преподавател.
Елена Мирчева Даскалова, Ямбол, к-с Диана, бл. 12, вх. В, ап. 52, тел. 046/64-83-66, моб.
0878541081, образование – висше, фармацевт,
специа лност – организаци я и икономика на
аптечното дело, месторабота – Регионален център по здравеопазване, длъжност – главен експерт и инспектор наркотични вещества, трудов
стаж – 35 години.
Елена Николова Георгиева, Ямбол, к-с Възраждане, бл. 48, вх. А, ап. 3, тел. 046/66 57 53,
моб. 0877670779, образование – висше, специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител.
Ива н То т ев Ива нов, Ямбол, ул. Йорда н
Йовков 28, ап. 21, тел. 0894999656, образование – висше, специалност – зооин женерство,
к ва лифика ц и я – зооин женер, мес т орабо та –
„ИАСРЖ“ – РД, Сливен, звено Ямбол, длъжност – главен експерт, трудов стаж – 29 години.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, тел. 0887575365, образование – висше, специалност – молекулярна и функц.
биология, квалификация – биохимик – клиничен
химик, диплом кандидат на науките, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана длъжност –
управител и експерт, трудов стаж – 10 години,
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителски произход; съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек; клас
„Съдебни биологични експертизи“; клас „Други
съдебни експертизи“ – ДНК анализ.
3674
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200. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 12510/2005/000194 от 16.03.2011 г. и постановление № 12510/2005/000193 от 16.03.2011 г.
възлага на Димитър Вангелов Вангелов, адрес
за кореспонденция: Карлово, ул. Юмрукчал 20,
вх. Б, ет. 2, ап. 3, следните недвижими имоти:
дворно място, цялото 101 кв. м, ведно с построения в него метален павилион със застроена
площ 101 кв. м в Карлово, ул. Свежен 10, при
граници и съседи: от север – УПИ ХV – Часовникарско ателие, от изток – УПИ І – общ. строителство, от юг и запад–ул. Свежен, който имот
по устройствения план на Карлово съставлява
УПИ ХІV – Битови услуги, а за павилиона е
отреден ПС 876 в кв. 43, за сумата 26 100 лв. и
дворно място, цялото 85 кв. м, в Карлово, ул.
Свежен 10А, при граници и съседи: от север
и от изток – УПИ І – общ. строителство, от
юг – УПИ ХІV – битови услуги, и от запад – ул.
Свежен, който имот по устройствения план на
Карлово съставлява УПИ ХV – Часовникарско
ателие, в кв. 43, за сумата 12 600 лв. Собствеността преминава върху купувача от датата на
постановлението.
3862
76. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 3/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хасково, Тянко Манолов Вълчинов – адвокат от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 18 месеца.
3783
77. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 5/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хасково, Нели Николаева Пенева – адвокат
от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
3784
78. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 7/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хасково, Лъчезар Христов Лачев – адвокат
от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 18 месеца.
3785
79. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д. д. № 6/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хас
ково, Владимир Добрев Трифонов – адвокат
от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 18 месеца.
3786
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74. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по 7.1
медицина (01.02.07 биомеханика) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 9 79 64 23, факс 8 70 74 98.
3787
75. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по 4.5
математика (01.01.13 математическо моделиране и
приложение на математиката) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 9 79 64 23, факс 8 70 74 98.
3788
76. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за доцент по 5.6 материали и материалознание (01.02.04 механика на
деформируемо твърдо тяло) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 9 79 64 23, факс 8 70 74 98.
3789
3. – Институтът по физикохимия „Академик
Ростислав Каишев“, БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по 01.05.05 физикохимия със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872-75-50.
3863
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурси за: професори по: 01.07.05 минералогия и кристалография – един, за нуждите
на секция „Експериментална минералогия и
кристалография“; 01.03.25 структура, механични
и термични свойства на кондензираната материя – един, за нуждите на секция „Структурна
кристалография“; доцент по 01.05.16 химична
кинетика и катализ за нуждите на секция „Експериментална минералогия и кристалография“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
107, тел. 029797055.
3908

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Милен Дончев Даскалов срещу
чл. 20, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 21 от Наредба № 9
от 3.04.2008 г. на Министерството на земеделието и продоволствието за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Създаване на стопанства на
млади фермери“ по Програма за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г., по
което е образувано адм.д. № 16040/2010 по описа
на Върховния административен съд, І колегия,
VІІІ отделение.
3637
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Политическа партия „Ред, законност
и справедливост“ на оспорената част от Заповед
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№ ЗМФ-108 от 1.02.2011 г. на зам. министър-председателя и министър на финансите, по което е
образувано адм.д. № 2653/2011 по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
3638
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Йоанна Тодорова Чакърова от Бургас,
ул. Цар Симеон I № 91, и Христина Тодорова
Тонева от Сливен, ул. Владимир Зографов 9Б, на
Решение № 40-17 от 21.10.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, с което се одобрява проектът
актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж.к.
Славейков – окончателен проект при условията
на чл. 16 ЗУТ, ведно с правилата и нормите за
неговото прилагане със следните изменения: в
частта му, касаеща ПУП – ПРЗ за УПИ XXIII-365
в кв. 49 по плана на ж.к. Славейков, и в частта му,
разпореждаща забрана в 5-годишен срок, считано
от датата на влизане в сила на плана, да не се
допускат и одобряват изменения на ПУП – ПРЗ,
касаещи промяна в отреждане, характер, начин
и показатели на застрояване отново за УПИ
ХХIII-365 в кв. 49, по повод на което е образувано адм.д. № 472/2011. Заинтересованите лица
могат да се конституират като заинтересовани
страни в производството по адм.д. № 472/2011
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
3795
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„ЕМВИ“ – ООД, Бургас, представлявано от управителя Емил Станишев, и „Вегас 3000“ – ООД,
Бургас, представлявано от управителя Стефан
Георгиев, против чл. 2, ал. 2, т. 2 на Наредбата
за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско
обзавеждане на територията на Община Бургас,
приета с решение по т. 12 от протокол № 43 от
9.12.2010 г. и 14.12.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас – частично. По жалбата е образувано адм.д.
№ 579/2011, насрочено за 12.05.2011 г. от 11 ч.
3796
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
обявява, че е постъпила Заповед № РД-09-5 от
12.І.2011 г. на областния управител на област
Бургас, с която се оспорва Решение № 1048 на
Общинския съвет – гр. Созопол, прието на заседание, проведено на 23.ХІІ.2010 г., отразено
в протокол № 48 от 23.ХІІ.2010 г., с което се
създава нов чл. 144а в глава трета, раздел ІІІ от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията
на Община Созопол. По оспорването е образувано
адм. дело № 91/2011.
3797
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от „Елит 99“ – ЕООД, Варна,
„Елит 2000“ – ЕООД, Варна, и „Елит – Пътна
сигнализация“ – ООД, Варна, на Решение № 21348 от 24.03.2010 г. по протокол № 21 от 24.03.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е
приет ПУП – ПУР на СО „Боровец-юг“ – Варна,
в частта относно имоти ПИ 1437 и ПИ 1434. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление
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по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 1859/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението,
към което следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересувани лица. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на обжалвания
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
3659
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 186, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Филип Митов Йолов от с. Подгоре, област Видин,
против чл. 15, ал. 1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на Общинския съвет – с. Макреш,
област Видин, във връзка с което е образувано
адм.д. № 32/2011 по описа на Административния
съд – Видин, в частта на оспорването на чл. 15,
ал. 1 от посочената наредба, за разглеждане в
открито съдебно заседание на 9.05.2011 г. в 10 ч.
3660
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от кмета на Община Брегово – инж. Милчо
Лалов Въков, против Общинския съвет – гр. Брегово, област Видин, с която се оспорва Решение
№ 24, взето с протокол № 06 от 25.06.2010 г. на
ОбС – гр. Брегово, с което решение на основание
чл. 21, ал. 1, т. 18 ЗМСМА са променени имената
на 32 улици в гр. Брегово, във връзка с което
е образувано адм. дело № 188/2010 по описа на
Административния съд – Видин, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2011 г. в 14 ч.
3876
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 504/2011, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Милена Краева
Ковачева и Георги Краев Натин с адреси: Пловдив,
ул. Прогрес 5А; Пловдив, ул. Д. Николаев 101,
ет. 2, ап. 5, против РОС № 469 от 16.12.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване и схеми водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих, и правилата и нормативите за прилагане
на кв. Смирненски ІV, Пловдив, в посочените
граници – в частта му за ПИ с идентификатор
036028, улица от запад и УПИ ХХІV – за трафопост. В едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване
на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за български граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище-
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то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението по чл. 218, ал. 4
ЗУТ се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в срок. Делото е насрочено
за 13.04.2011 г. от 13,30 ч.
3794
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че Костадин Лазаров Каргалиев е оспорил Решение № 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПЗР) и схеми
водоснабдяване, канализация, електрификация,
газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема
на техническата инфраструктура, вертикално
планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих,
и правилата и нормативите за прилагане на кв.
Смирненски ІV, Пловдив, в границите: на север – р. Първенецка, регулационна граница на
парк „Отдих и култура“ – Пловдив, до ул. Парк
Отдих и култура, на изток – северната граница
на ул. Парк Отдих и култура, ПИ 106, 113 и
114 по кадастралния план на кв. Смирненски
ІІІ – Пловдив, северната граница на Пещерско
шосе, западната регулационна граница на ж.к.
Хр. Смирненски, ПИ 72 до жп линия Пловдив – София, от юг – жп линия Пловдив – София, от запад – източната регулационна граница
на кв. Прослав, УПИ І-5 комплексно жилищно
строителство, южните граници на ПИ 398 и 397
по кадастралния план на кв. Хр. Смирненски
ІІІ етап, продължението на ул. Елин Пелин
до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039,
038038, 433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052,
037034, 037033, 037031, 037043, 037022 по КВС на
землище Пловдив-запад по червените и сините
линии, надписани със син и червен цвят и корек
ции със зелен и кафяв цвят за част регулация,
червени задължителни и ограничителни линии
и матрици със син цвят и корекции със зелен и
виолетов цвят за част застрояване и корекции
със зелен цвят на правилата и нормативите, в
частта относно предвижданията за частите от
ПИ 510429, които попадат в улична регулация, за
което е образувано адм.д. № 510/2011, ХІ състав.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението чрез заявление, което
съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за български
граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. 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
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адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление,
че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7.
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмените доказателства, които удостоверяват
качеството на заинтересувано лице на заявителя.
Административно дело № 510/2011 е насрочено
за 10.05.2011 г. от 9 ч.
3663
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 500/2011, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Веселин
Спасов Кавръков с адрес Пловдив, бул. Дунав
172, ап. 12, против РОС № 469 от 16.12.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ и схеми водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих, и правилата и нормативите за прилагане
на кв. Смирненски ІV, Пловдив, в посочените
граници – в частта му за ПИ с идентификатор
36095 и улица от югозапад. В едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
Административния съд – Пловдив, по номера на
административното дело, което да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за български граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. 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; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че
заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис
на заявителя. Към заявлението по чл. 218, ал. 4
ЗУТ се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в срок. Делото е насрочено
за 13.04.2011 г. от 13 ч.
3877
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181 и 184 във връзка с чл. 157, ал. 1, чл. 163,
ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д. № 100/2011 въз
основа на оспорвания административен акт – Решение № 314 от 22.02.2011 г. по протокол № 49 на
Общинския съвет – гр. Рудозем, с което е приет
бюджетът на Община Рудозем за 2011 г.
3661
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д.
№ 108/2011 въз основа на оспорвания административен акт от областния управител на област
Смолян – Решение № 521, прието на заседание
на Общинския съвет – гр. Неделино, състояло се
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на 28.01.2011 г., с протокол № 45 – за намаляване размера на местния данък върху превозните
средства в размер 30 %, като същият размер на
данъка, определен с Наредбата за определяне на
размера на местните данъци на територията на Община Неделино, приета от Общинския съвет – гр.
Неделино, с Решение № 192 от 30.01.2009 г., не
може да бъде по-малък от минималния размер,
определен в чл. 55 и сл. ЗМДТ.
3662
Административният съд – София област, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 163/2011 по описа на съда със страни:
оспорващ: Павлин Иванов Цветков, ответник:
Общинският съвет – гр. Правец, което е насрочено за разглеждане на 11.05.2011 г. от 9,30 ч., и
втора дата – 18.05.2011 г. от 9,30 ч., и по което
предмет на оспорване са разпоредби § 1 и 2 от
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 за определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите в Община
Правец, приета с Решение № 62 от 31.03.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Правец.
3793
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 111/2011.
Производството е образувано по оспорване на
областния управител на Софийска област на
измененията и допълненията на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Костинброд, приети с Решение
№ 768 от 27.01.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Костинброд, и е по чл. 185 и сл. АПК. Насрочва
открито съдебно заседание за 18.05.2011 г. от 10 ч.
Конституира като страни по делото: оспорващ:
областният управител на Софийска област, ответник по оспорването: Общинският съвет – гр.
Костинброд, чрез председателя, страна: Окръжна
прокуратура – София.
3658
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 128/2011 по описа на АССО
по оспорване на Никола Боянов Хаджистамов от
София срещу Решение № 1382 от 24.06.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Самоков (ДВ, бр. 63 от
2010 г.), с което е одобрен подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 15285.2.961 в
м. Бързанови егреци в землището на с. Говедарци,
община Самоков, собственост на Борис Петров
Чочев. Уведомява заинтересованите страни, че
могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, отговарящо
на изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
3878
Софийският градски съд, І гр. отделение,
3 състав, призовава Валентин Николов Николов
с последен адрес София, бул. П. К. Яворов 12,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
18.ІV.2011 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 3059/2007, заведено от „Блок 2001“ – ООД.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3798
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Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, ІІІ състав, призовава Левен Димитров
Велинов, Емил Димитров Велинов, Милка Златкова Събева, Ана Желева Василева и Митко
Асенов Василев всички б. ж. на област Шумен,
община Каолиново, с. Гусла, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 09.05.2011 г. в 10 ч.
като ответници по гр. д. № 1371/2010, заведено от
Фатме М. Хасан за делба. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3879
Софийският районен съд, 77 състав, призовава
Фахад Ал Шабу с известен по делото адрес: София, ул. Голо бърдо 5, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда в 30-дневен срок от обнародването
като ответник по гр. д. № 53243/2010, заведено
от ЗАД БУЛСТРАД Виена Иншурънс груп, за
получаване на документи. Делото е без движение.
3857
Районни ят съд – гр. Тервел, г ра ж данска
колегия, призовава Гюнал Мустафов Османов
с последен адрес област Търговище, община
Попово, с. Козица, ул. Зараевска 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.05.2011 г. в
10 ч. като ответник по гр.д. № 40/2011, заведено
от Неше О. Османова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3664
Тутраканският районен съд уведомява Димит
рис Николау, гражданин на Република Кипър,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че срещу него е заведено
бр.д. № 5/2011 по описа на Тутраканския районен съд от Даниела Пламенова Якоблиева и че
в деловодството на съда на адрес: Тутракан, ул.
Трансмариска 8, се намират исковата молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в
„Държавен вестник“. При неявяване на Димитрис
Николау или на упълномощено от него лице в
двуседмичен срок съдът ще му назначи особен
представител.
3856
Благоевградския окръжен съд обявява, че има
образувано гр.д. № 24/2011 с ищец Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност – София, и ответници Иван
Радков Юруков с постоянен адрес Разлог, ул.
Дълга махала 10, и Антоанета Георгиева Юрукова
с постоянен адрес Разлог, ул. Дълга махала 10,
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с
цена на иска 401 700 лв., с което да се отнеме в
полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника имущество:
От Иван Радков Юруков и Антоанета Георгиева
Юрукова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД
– Магазин № 2 в Разлог, ул. Гоце Делчев
1, пл. № 1786, парцел I, кв. 135 по плана на гр.
Разлог със застроена площ 129,16 кв.м ведно с
прилежащо мазе № 14 със светла площ 12,04 кв.м
и 12,36 % ид.ч. от общите части на сградата и
съответното право на строеж при граници на
магазина: от север – магазин № 1, от юг – двор,
от изток и запад – улици, отдолу – мазета 1, 2,
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6, отгоре – апартаменти 1 и 2, и при граници на
мазето: от север – стълбище, от юг – мазе 13, от
изток – улица, от запад – коридор, отгоре – магазин, описан в АДС № 212 от 13.10.1999 г. на Областната администрация – Благоевград, а съгласно
схема № 19797 от 29.11.2010 г. с индентификационен номер 61813.760.429, при съседи: на същия
етаж 61813.760.1.1, над обекта 61813.760.429.1.4,
61813.760.429.1.3, придобит с договор за покупкопродажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, от 27.05.2003 г.
– Една втора идеална част от УПИ IX в кв.
63 по плана на с. Долно Драглище, при съседи: УПИ V, УПИ XII и от двете страни улици,
целият с площ 3027 кв.м ведно с 1/2 идеална
част от нежилищна сграда № 6, съставляваща
обор за работен добитък в стопанския двор на
с. Долно Драглище, придобит с нотариален акт
№ 48, т. IV, peг. № 2564, дело № 653 от 13.10.2006
г., вписан с вх. рег. № 5643, акт № 114, том XXIV,
дело № 5099/2006 г. на Службата по вписванията – Разлог.
– Урегулиран поземлен имот IV, планоснимачен № 167, кв. 10 по плана на с. Баня, община
Разлог, одобрен със Заповед № РД-19-0334 от 1990
г., с площ 525 кв.м при съседи на УПИ: улица,
УПИ VII, пл. № 164, УПИ III, пл. № 169, УПИ
V, пл. № 168, и УПИ VI, пл. № 166 ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна
сграда с мазе и таван със застроена площ 120
кв.м, придобит с нотариален акт № 54, т. I, peг.
№ 780, дело № 49 от 11.03.2010 г., вписан c вх.
рег. № 712, акт № 39, том III, дело № 426/2010 г.
на Службата по вписванията.
– Специализиран автомобил – каравана, марка и модел „Фиат Дукато“, peг. № КН 1196 АС, рама
№ ZFA29000000288890, двигател № 81402711549961,
цвят – бял, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 3.09.2007 г.
– Притежавани животни от следния вид и
номера на ушните марки:
Код 4101 – 6 броя, в т.ч. телета и малачета до
1 г. – BG 30699192, BG 30699193, BG 30812012, BG
30812013, BG 30812014, BG 30812015;
Код 4102 – 4 броя, в т.ч. телета и малачета
над 1 г. и под 2 г. за угояване – BG 30699145, BG
30699146, BG 30699149, BG 30699150;
Код 4103 – 7 броя, в т.ч. телета и малачета
над 1 г. за разплод и бременни юници – BG
30518798, BG 30518799, BG 30551801, BG 30551802,
BG 30551805, BG 30699143, BG 30699144;
Код 4105 – 16 броя, в т.ч. крави – месодайни – BG 01055117, BG 01055151, BG 01055154, BG
01055155, BG 01062059, BG 01062088, BG 01062094,
BG 30147607, BG 30247165, BG 30247166, BG
30247169, BG 30247176, BG 30469668, BG 30699142,
BG 30699153, BG 30699156;
Код 4008 – 3 броя, в т.ч. овце – млечни – BG
01 D0524451, BG 01 D0524452, BG 01 D0524453;
Овце – 3 броя – ДЗО 0264260, ДЗО 0264261,
ДЗО 0264262;
Говеда – 13 броя – 01062060, 30469672, 30469677,
30469678, 30469679, 30699147, 30699148, 30699151,
30699152, 30699154, 30699155, 30699157 и 30247168.
От Иван Радков Юруков и Антоанета Георгиева
Юрукова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД:
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– Сумата 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „ВАЗ 2121 Нива 221“ с ДК
№ Е 3204 АМ, отчужден с договор за покупкопродажба от 28.03.2006 г. за сумата 500 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 18.07.2011 г. от 13,30 ч. в зала № 3 на
Окръжен съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответника.
3858
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 5039/2007 вписва прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Дина Димитрова“ (рег.
по ф. д. № 1326/2001) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Динафарм“ – ЕООД.
11000
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 7/2005 вписа промени за „Понсстройинженеринг“ – АД: заличава като изпълнителен
директор Станимир Тодоров Пехливанов.
11001
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05154/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Риж – Доналд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Гладстон 90, ет. 2, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лизингови сделки, туристически, рекламни, информационни и програмни
услуги, туроператорска дейност, валутни сделки,
стоков контрол, счетоводни услуги, хотелиерски
и ресторантьорски услуги, сделки с недвижими
имоти и свързани с тях консултантски и посреднически услуги, проектиране, строителство и
ремонтно-възстановителни работи на недвижими
имоти, покупко-продажба, наеми и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
движимо имущество, комунално-битови услуги,
експорт-импорт, сделки с интелектуална собственост в страната и чужбина, търговско представителство на местни и чуждестранни лица,
вътрешен и международен транспорт на стоки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Донка Иванова Желязкова.
11002
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05151/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „РС
финанс сървис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, бул. Стефан Стамболов
2, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство на местни и чуждестранни физически или юридически лица и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
внос и износ, реимпорт и реекспорт, корабно
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агентиране и смесени превози, бартерни и компенсационни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство, ресторантьорство,
кафетерия, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, селскостопански
сделки, строително-ремонтни услуги, външнотърговски сделки, транспортна дейност в страната
и чужбина и всякаква друга дейност, за която не
съществува законова забрана. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Илиев Илчев.
11003
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф. д. № 3421/2005 вписва промени
за „Форпит“ – ООД: освобождава като съдружници Роман Нейков Петков и Галина Стойкова Моравенова; вписва като съдружник „Венди“ – ООД;
освобож дава като у правител Роман Нейков
Петков; вписва като управител Йордан Неделчев
Донев; вписва нов дружествен договор.
11004
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 1734/90 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Лукс – Наско Катрафилов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Лукс – Катрафилов“ – ЕООД,
Несебър.
11005
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. по
ф. д. № 05288/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Елеуса Ко“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Съединение
5, и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всички видове строителна и строително-монтажна
дейност, инженеринг, цялостно проектиране, отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителя Димитрис Димитриу.
11006
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1417/99 вписва
промяна за „Меркурий инвест“ – ЕООД: заличава като управител и едноличен собственик на
капитала Кристина Ганева Дервенска; вписва
като управител и едноличен собственост на капитала Станислав Владимиров Ставрев; вписва
нов предмет на дейност: художествено и пространство оформление, забавни, занимателни и
компютърни игри, фотографска, информационна
и програмна дейност, изготвяне на реклами и
рекламни материали, консултантски услуги в
областта на рекламата, организиране на рекламни
кампании, предпечат, преводаческа и издателска
дейност, PR и дизайн, продажба на произведения на изкуството, импресарска, посредническа,
комисионна, лизингова, складова, спедиционна
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маркетингова и консултантска дейност, софтуерно
обслужване, комунално-битова дейност и услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска
дейност, търговия с недвижими имоти – покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане с цел отдаване под
наем или продажба, строително-монтажна дейност в страната и чужбина, транспортни услуги,
вкл. таксиметров превоз на пътници, обработка
на земеделска земя, производство, преработка
и реализация на промишлена, селскостопанска
продукция и стоки за бита, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, както
и всички други дейности, услуги и производства,
незабранени от закона; деноминира капитала
от 5 000 000 на 5000 лв.; вписва нов адрес на
управление – Несебър, к. к. Слънчев бряг, хотел
„Кристал 1“, ап. 79; вписва нов учредителен акт.
11007
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф. д. № 05270/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Керинея БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Васос Андреу.
11008
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф. д. № 05362/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „АБСМ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Зора 35, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Абдула Демир.
11009
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 05305/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ес и Ес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж. к. Славейков, бл. 34, вх. 2, ет. 5, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, лизинг, комисионни, превозни
и транспортни сделки, ремонтни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Петко Колев Славов.
11010
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 05306/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Тома
Пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитал Стелиос
Тома Георгиу.
11011
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 05304/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Пий
Джи Еф инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Георги Кирков
21, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, валутни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, външнотърговски, дистрибуторски
сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Патрик Джерард Фурлонг.
11012
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 05300/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сириус – 88“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Софроний 23, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, бартерни сделки, туроператорски
и турагентски услуги, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Анелия
Петрова Минкова.
11013
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9.І.2008 г.
по ф. д. № 05301/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Елита контрол“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Славейков 81, ет. 3, и с предмет
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на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или преработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки и интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресаторски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, туроператорски и турагентски сделки, лизинг, всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Иван Стоянов Иванов.
11014
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 05307/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Си енд Кей
инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Андреас
Кирияку.
11015
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 05295/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Делта глас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Шейново 46, и с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия с всякакъв вид стоки и услуги,
производство на стоки с цел продажба, маркетинг,
комисионни, спедиционни, транспортни, сервизни,
хотелиерски, рекламни, туристически, козметично-фризьорски услуги, сделки с интелектуална
собственост, със софтуерни и хардуерни продук
ти, бартерни и валутни сделки, производство на
алуминиева и PVC-дограма, електростатично
покритие, проектиране, строеж, обзавеждане и
търговия с недвижими имоти, лизинг, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Бисер Ангелов Биволарски.
11016
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 05293/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Спринт ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Доспат 2, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лицензионни сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информаци-
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онни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг, всякаква дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Тодор Янков Йовчев.
11017
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 05298/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Арт мезон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Т. Каблешков 12, вх. 3, ет. 3, ап. 9, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, валутни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, рекламни,
информационни и програмни сделки, покупка,
строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем,
извършване на строително-монтажни и ремонтни
работи, лизингова дейност и др. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валий
Христов Петков.
11018
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 05311/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ланд
арх проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Сливница 14, и с предмет
на дейност: проучване, проектиране и строителство, инвеститорски контрол, озеленяване,
надзор, оценки и становища, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, външнотърговски сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, вносно-износни
сделки, лизинг, ремонтни, строително-монтажни
услуги, интериорен дизайн, консултантски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Диана Стоянова Чолакова.
11019
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 05296/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Танчев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Емона
15, и с предмет на дейност: строителни и строително-монтажни услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вкл. оказионни
сделки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство и ресторантьорство,
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туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Евгени Благоев Танчев.
11020
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 05294/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Космос дивелопмънтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Шейново 120, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
внос и износ; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Кирякос Карданас.
11021
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1
ТЗ с решение от 10.І.2008 г. по ф. д. № 2180/2002
вписва прекратяване на дейността на „Еф ен
трейд“ – ЕООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов Козарев и срок на ликвидация шест месеца.
11022
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф. д. № 480/2002 вписва промени
за „Темпос“ – ООД: освобождава като съдружник Неделина Николова Йорданова; вписва като
съдружник Кремена Недкова Табакова; вписва
нов предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, счетоводни, импресарски, компютърни, транспортни, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, програмни, информационни или други услуги, магазинерство, кафетерия, комисионни, спедиционни,
складови, лизингови и валутни сделки, търговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги,
покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, маркетинг;
вписва нов дружествен договор.
11023
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф. д. № 2962/2006 вписва промяна
за „Зимарг“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Евгений Иванов Маргаров; вписва
като съдружник Иван Танев Маргаров; вписва
като управител Цветилена Велкова Маргарова;
вписва нов дружествен договор.
11024
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 1262/2006 вписва промени за „Диха-
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нов“ – ООД: освобождава като съдружник Илиян Костов Янчев; вписва като съдружник Пена
Илиева Вълчева; вписва нов дружествен договор.
11025
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 2174/2002 вписва промяна за „Трявна
дъб“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала „Нюко фърничър“ – ЕАД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Сакуб
България“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
11026
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 3416/2007 вписва промяна за „Ай ен Джи
инвест“ – ООД: вписва промяна в наименованието
от „Ай ен Джи инвест“ – ООД, на „Ен Ай Джи
инвест“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
11027
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф. д. № 3686/2006 вписва промени за „Климат
проект“ – ООД: освобождава като съдружници
Цвятко Михайлов Калудов и Тошко Димов Велев;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Ангелинка Иванова Бошнакова;
вписва промяна в наименованието от „Климат
проект“ – ООД, на „Климат проект“ – ЕООД;
вписва нов адрес на управление – Бургас, ул.
Самуил 78, ет. 3; вписва нов учредителен акт.
11251
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 899/2004 заличава от търговския регистър „Агротурист“ – АД, в ликвидация.
11252
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф. д. № 2736/2007 вписва промяна за „Чариот
глобъл шипменджмънт“ – ООД: вписва като
съдружник Кристофър Ашли Ман; вписва нов
дружествен договор.
11253
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 2644/2001 вписва промени за „М и В
ХМ – инвест“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Маргарита Петрова Станкова;
дружеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Васил Георгиев
Стоянов; вписва промяна в наименованието от „М
и В ХМ – Инвест“ – ООД, на „М и В ХМ – инвест“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
11254
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф. д. № 4090/2007 вписва промяна за „Евгения
2007“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Марионелла
Реинвалд; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Евгения Карклинъ; вписва
нов учредителен акт.
11255
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф. д. № 3793/2007 вписва промени за
„Дар – строй“ – ООД: освобождава като съдружник Йордан Иванов Йорданов; вписва промяна
в наименованието от „Дар – строй“ – ООД, на
„Дар – строй“ – ЕООД; вписва ново седалище
и адрес на управление – с. Ветрен, ул. Българка
48; вписва нов учредителен акт.
11256
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 2106/2007 вписва промяна за „4М и
Ко“ – ООД: вписва като съдружници Стоян Колев
Стоянов и Николай Господинов Николов; вписва
нов дружествен договор.
11257
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 2095/2005 вписва промени за „Жерави
2005“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Марин Иванов Толев; вписва
като едноличен собственик на капитала Костадин
Иванов Толев; вписва нов учредителен акт.
11258
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 1195/2004 вписва промени за „МОА
2004“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Марин Иванов Толев; вписва
като едноличен собственик на капитала Костадин
Иванов Толев; вписва нов учредителен акт.
11259
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 2332/2004 вписва промени
за „Артстрой“ – ООД: освобождава като съдружници Галя Димитрова Козарова-Дачева и
Димитър Костадинов Димитров; освобождава
като управител Галя Димитрова Козарова-Дачева; дружеството ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Емил
Йовчев Белчев; вписва промяна в наименованието
от „Артстрой“ – ООД, на „Артстрой“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
11260
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 86/2006 вписва промени за „Артстрой
1“ – ООД: освобождава като съдружник Емил
Йовчев Белчев; вписва нов дружествен договор.
11261
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.І.2008 г.
по ф. д. № 05292/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ел Джей“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Индустриална
62, и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисиионни, спедиционни,
превозни, складови, лизингови сделки, сделки с
интелектуална собственост, външнотърговски
сделки, импорт, експорт, реекспорт, сделки в областта на вътрешния и международния туризъм,
ловен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
туристическо агентство и туроператорски сделки,
рекламни и рекламно-информационни сделки,
сделки в областта на вътрешния и международния транспорт на физически лица и товари
и таксиметровия транспорт, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство и експлоатация на комплекси и
заведения за развлечения и отдих. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Любомир Кирилов Желев.
11262
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 05251/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Хейси“ – EООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж. к. Меден рудник, бл. 80, вх. 1, ап. 1, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
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с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, хазарт и
хазартни игри. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Хасан Мехмед Исмаил.
11271
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 5248/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Еврошанс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Айтос, ул.
Паскал Янакиев 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски услуги в областта на
селското стопанство или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ферад Мюмюн Тахирюмер.
11272
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 5244/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тера 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 116, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
външно- и вътрешнотърговски сделки, туроператорски и турагентски услуги, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Константин Димитров
Василев.
11273
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 5241/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Миханто“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Камено, ул.
Д. Благоев 10, с предмет на дейност: сделки за
предоставяне на туристически услуги, сделки за
покупко-продажба и строителство на недвижими
имоти, сделки за покупко-продажба, производство
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и търговия със селскостопански, хранителни и
промишлени стоки в първоначален, обработен
и преработен вид в страната и в чужбина, превозни и спедиторски сделки, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Тодор
Николов Николов.
11274
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.I.2008 г.
по ф.д. № 5297/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Теодорис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ул. Рибарска 9А, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство в
страната и в чужбина, внос и износ, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, т у ристически, хотелиерски,
ресторантьорски услуги в страната и в чужбина,
туроператорски услуги в страната и в чужбина,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, строителство и ремонт на
сгради – жилищни, административни, хотели.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Фросинка Минчева Чучулиева.
11275
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 5322/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Рилф – БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 37, вх. 2, ет. 8, ап. 21, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговски сделки, търговия
с цигари и спиртни напитки след издаването на
съответното разрешително (лиценз), производство
на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица и дружества,
извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. и технологично оборудване и ноу-хау,
сервиз, сглобяване, ремонт и продажба на компютърна техника, туристически, туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Игор
Людмилов Иванов.
11276
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 632, ал. 4 ТЗ с решение № 116 от 11.03.2011 г.,
постановено по т.д. № 729/2003, прекратява производството по несъстоятелност; постановява заличаване на длъжника фондация „Музика“, Пловдив,
БУЛСТАТ 11517076, рег. по ф.д. № 3131/97 по описа
на ПОС, от регистъра за ЮЛНЦ при ПОС.
3880
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 27
от 14.І.2008 г. по ф.д. № 1422/93 вписа промяна
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за „Родел“ – ООД, с. Момчиловци: прекратява
участието като съдружници на Костадин Николов Камишев, Илия Георгиев Симеонов и Илия
Тошев Карасавов.
10260
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 26 от
14.І.2008 г. по ф.д. № 772/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Екопелет“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Златоград, ул. Миньорска
36А, с предмет на дейност: производство и продажба на екопелети и екобрикети, преработка и
продажба на биомаса и на продукти от биомаса,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортна и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, покупка на интернет домейни, вътрешен и международен туризъм, туроператорска
и турагентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, дейност по дългосрочно отдаване под
наем на недвижими имоти, сделки с недвижими
имоти, както и всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Велислава Гришина Спасова, Алла
Емеляновна Маркова и Магдалена Иванова Матеева и се управлява и представлява от управителя
Мариан Милушев Марков.
10261
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за
еднолични търговци с решение № 28 от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 211/2001 прехвърляне на фирмата заедно с предприятието на едноличния търговец ЕТ
„Вилимет 21 – Велин Велев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на Хари Велев и го вписа като ЕТ „Вилимет
21 – Велин Велев – Хари Велев“ със седалище и
адрес на управление с. Змеица, община Доспат.
10262
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 29 от
15.І.2008 г. по ф.д. № 110/2004 вписа промени за
„Есбар“ – ООД, Чепеларе: прекратява участието
като съдружник на Марин Иванов Галовски; вписва промяна на фирмата на „Маслина – 1“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Владимир
Кирилов Момчилов, който ще управлява и представлява дружеството.
10263
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
14.І.2008 г. по ф.д. № 879/2006 вписа промяна
за „Зара пласт“ – ЕООД, Шумен: вписва ново
седалище и адрес на управление – София, ул.
Живко Николов 29, ет. 3, ап. 12.
10137
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
14.І.2008 г. по ф.д. № 961/2007 вписа промяна за
„Си Ди Макс“ – ЕООД, Шумен: допълва предмета
на дейност с „транспортна дейност“.
10138

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 200/96 вписа промяна за „Хлебозавод
Корн“ – АД, Шумен: вписва нов устав на дружеството.
10139
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.І.2008 г. по ф.д. № 126/2006 вписа промени
за „Труфх уай“ – ООД, Шумен: вписва като съдружник в дружеството Сейед Хюсеин Хасхеми
Задеган Мансхади; вписва като съдружник в
дружеството Мохаммад Шамдан Язди; вписва
новоприетия дружествен договор.
10140
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 13/2008 вписа промяна за
„Коорд“ – ООД: вписва като седалище и адрес на
управление на дружеството Шумен, ул. Христо
Ботев 6, ет. 3, ап. 3.
10141
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.І.2008 г. по ф.д. № 4/2008 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Жани“ – ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Герила 17, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външнотърговска дейност чрез
внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни,
лизингови и други сделки и операции, складови
сделки, вътрешен и международен транспорт и
спедиция, търговско и рекламно представителство на български и чуждестранни юридически
и физически лица, услуги в областта на компютърните технологии, сделки със софтуерни
и хардуерни продукти, консултантски услуги,
всякакви други сделки и предоставяне на услуги,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Деян Станчев Димитров
и Силвия Станчева Димитрова и се представлява в страната и в чужбина от управителя Деян
Станчев Димитров.
10142
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 541/2003 вписа промени за
„Триъгълника“ – ООД, гр. Нови пазар, област
Шумен: вписва промяна на адреса на управление от гр. Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 11,
вх. 1, ет. 2, ап. 6, в гр. Нови пазар, ул. Оборище
14; допълва предмета на дейност с „продажба на
стоки от собствено производство в страната и в
чужбина, производство и търговия с разрешени
промишлени стоки, изделия за бита, пластмасови
и найлонови изделия и продукти, производство,
монтаж и търговия с промишлени машини и съоръжения, изкупуване, производство, преработка
и реализация на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, живи животни, горива, масла и смазочни материали, дърва и
дървесина, риба и рибни продукти, гъби, билки,
мед и пчелни продукти, строителни материали,
производство на селскостопанска продукция от
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арендувани и земеделски земи, селскостопански
услуги, оказионна и комисионна търговия с посочените стоки, добив и продажба на кремъни,
производство, монтаж и търговия с PVC и алуминиева дограма, продажба и търговия с книжарски стоки и канцеларски материали, счетоводни
услуги, копирни услуги, агентство на местни и
чуждестранни фирми и лица, ресторантьорство,
заведения за бързо хранене, производство на хляб
и диетични изделия и търговия с тях, кафетерия,
всички видове транспортни, товарни, таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автосервизни
услуги, сервизни дейности и услуги, строителни,
рекламни, информационни услуги, консултантски
услуги, експертни оценки на движимо и недвижимо
имущество и на търговски предприятия, търговия,
обслужване и сервиз на компютърна техника и
части за нея, поддръжка на софтуер, презареждане
и рециклиране на тонери, търговия, обслужване,
монтиране и сервиз на охранителни системи и
алармени инсталации, организиране на учебни
центрове и обучения в тях, охранителна дейност,
в т.ч. на имущество на физически и юридически
лица, на сгради, помещения, селскостопански и
стопански обекти, вкл. и персонална охрана (след
съответно разрешение), търговия с огнестрелни
оръжия, боеприпаси и пиротехнически средства
(след съответно разрешение), ремонт на огнестрелно оръжие (след съответно разрешение), зали за
компютри и развлекателни игри, водопроводни
услуги, електротехнически услуги, металообработващи услуги, услуги за поддържане и ремонт
на МПС, автосервизни услуги, ателиета за фотографски услуги, автоматизация и механизация в
хранително-вкусовата промишленост, селското
стопанство и машиностроенето, обменни бюра
и сделки с валута (след съответно разрешение),
фризьорски услуги, шивашки услуги, фитнес зали,
продажба и търговия с фитнес продукти и съоръжения, рехабилитационни услуги, козметични
услуги, масажи“.
10143
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.І.2008 г. по ф.д. № 7/2008 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хаде – транс“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Ген. Драгомиров 38, бл. 9, вх. 2, ет. 4,
ап. 39, с предмет на дейност: транспортна дейност
в страната и в чужбина с леки, лекотоварни и
товарни автомобили, селскостопанска дейност,
външнотърговска дейност чрез внос и износ,
бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови
и други сделки и операции, търговско, рекламно
представителство на български и чуждестранни
фирми и лица, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, изграждане и експлоатация
на фирмени магазини в страната и в чужбина,
вътрешен и международен туризъм, таксиметрови услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, сделки с интелектуална собственост,
лицензионни сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Иксан Шабан Кючюк.
10144
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.І.2008 г. по ф.д. № 3/2008 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Шумен инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Мировци, община Нови
пазар, ул. Стоян Мурадалларски 9, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, експорт,
реекспорт, предприемаческа дейност – покупка,
строеж, обзавеж дане, ремонт на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Лорна Уолкър Гардинър.
10145
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решенеи № 1 от
15.01.2008 г. по ф. д. № 16/2008 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Панацея“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, бул. Велики Преслав
33, вх. Б, ет. 1, и с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, представител и
управител Галина Кирилова Костова.
10146
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.І.2008 г. по ф.д. № 17/2008 вписа промяна за
„Ес Ем Ентъртеймънт“ – ЕООД: вписва като седалище и адрес на управление на дружеството с.
Новосел, област Шумен, ул. Георги Димитров 50.
10147
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че
„Метал Стандарт“ – АД, Шумен, е представило
в търговския регистър по ф.д. № 742/2000 проверените и приети годишни финансови отчети
за 2005 и 2006 г.
10148
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 442/2006 вписа промени за
„Софт Лабс“ – ООД, Шумен: заличава като съдружници Пламен Валентинов Василев и Румен
Димитров Пенчев; вписва като съдружник Розалина Стоянова Николаева; вписва нов адрес на
управление – Шумен, ул. Марица 47, вх. 3, ап. 6.
10149
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 184/2007 вписа промени
за „Каплан плюс“ – ООД, с. Страхилица, област
Шумен: заличава Юлиян Асенов Аспарухов като
управител и представител на дружеството; управител и представител на дружеството е Анна
Василиевна Дубчак.
10150
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1097/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Костов и Ко“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Войвода 3, с
предмет на дейност: покупка на промишлени стоки
и предмети на бита с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
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на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни
услуги, ресторантьорство, снабдяване и обслужване
на обеди, коктейли, банкети в частни домове и
обществени заведения (кетъринг), кафе-аперитив,
търговия със спортни и безалкохолни напитки,
комисионни, превозни и спедиционни сделки,
складови сделки, търговско представителство и
посредничество, монтаж и търговия с алуминиеви изделия, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, рециклиране,
търговия с черни и цветни метали (след издаване
на съответните разрешения и лицензи), всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представител Кристиян Марков Костов.
10151
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1519
от 4.VІІ.2007 г. по ф.д. № 582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агро – комерс“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис
7, с предмет на дейност: производство, търговия,
изкупуване и износ в чужбина на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
вкл. и животни, търговия с горива и гориво-смазочни продукти, петрол и петролни продукти,
техническо обслужване на автомобили, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, таксиметрови услуги (след снабдяване с необходимите
документи), комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, както и дейности на търговско
представителство и посредничество, превозна дейност с леки, лекотоварни и товарни автомобили
в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, преводачески услуги,
ресторантьорство, откриване на кафе-клуб и интернет клуб, кинкалерия, продажба на цигари и
алкохол (след лиценз), внос и износ по предмета
на дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Ивайло Емилов Иванов.
10152
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2958
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 431/2004 вписа промени
за „Бояджик кале“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 10 дружествени дяла с номинална
стойност 500 лв. от капитала на дружеството от
съдружника Александър Иванов Алексиев и Ганчо
Петров Пенчев на съдружника Иван Колев Иванов;
вписва прехвърлянето на 10 дружествени дяла с
номинална стойност 500 лв. от съдружника Емил
Иванов Иванов и Мариета Илчева Гугушанова на
съдружника Тодор Костадинов Николов; заличава
като съдружници Александър Иванов Алексиев,
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Емил Иванов Иванов, Мариета Илчева Гугушанова и Ганчо Петров Пенчев; дружеството ще се
представлява от управителя Бойко Колев Иванов.
10153
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2959
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 515/2003 вписа промени
за „Ди Ев инвест“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 26 дружествени дяла от капитала
на дружеството от съдружника Георги Динков
Чалъков на Николай Николов Нинов; приема
Николай Николов Нинов като съдружник в
дружеството; заличава Георги Динков Чалъков
като съдружник; вписва промяна в адреса на
управление – Ямбол, Спортна зала „Диана“, ет. 2,
офис 9; допълва предмета на дейност с „покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба“; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Евгени Методиев
Андонов, Димо Петров Тополски и Николай
Николов Нинов заедно и поотделно.
10154
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 13 от
3.І.2008 г. по ф.д. № 272/2007 вписа промяна за „Колев – 1990“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на предприятие с фирма ЕТ „Колев – 63 – Кольо
Колев“ от едноличния собственик Кольо Атанасов
Колев (ф.д. № 2816/90) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на правоприемника „Колев – 1990“ – ЕООД.
10155
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 19
от 3.І.2008 г. по ф.д. № 562/2007 вписа промяна
за „Мич – Мирослав Мирчев“ – ЕООД, Ямбол:
вписва прехвърлянето на предприятие с фирма ЕТ
„Мич – Мирослав Мирчев“ от едноличния търговец Мирослав Митков Мирчев (ф.д. № 883/95) като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на правоприемника „Мич“ – ЕООД.
10156
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2954
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 840/2007 вписа промени за „Джеф Амблър“ – ЕООД, Ямбол: писва
освобождаването като едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ дружеството Джефри Томас Амблър; впива като
едноличен собственик на капитала и управител
Кристофър Джон Амблър, който ще управлява
и представлява дружеството.
10281
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2952 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 950/2006 вписа промени
за „Кей Ви Еф пропъртис“ – ООД, Ямбол: вписва
освобождаването като управител на дружеството
Георги Станков Станков; вписва Вики Чармейн
Причард като управител, която ще представлява
и управлява дружеството.
10282
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2975 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 953/91 вписа промяна за
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол:
премества адреса на управление от Ямбол, пл. Георги Дражев 20, в Яммол, ул. Д-р П. Брънеков 20.
10283
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 21 от
3.І.2008 г. по ф.д. № 161/2001 вписа промени за
„Стар ТИГХТ Шотекс“ – ООД, Ямбол: вписва
нови съдружници в дружеството: Рафет Йозтюрк,
Ферхат Йозтюрк, Нури Кормаз и Селяттин Кормаз; вписва разпределение на дяловете между
съдружниците.
10284
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2950
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 689/2005 вписа промени за „Браутънмей пропъртис“ – ООД, Елхово:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
съдружника Гари Дънкан Мей на съдружника
Сюзан Браутън; заличава като съдружник в дружеството Гари Дънкан Мей; вписва промяна във
фирмата на „Браутънмей пропъртис“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя и едноличен собственик на капитала
Сюзан Браутън.
10285
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2973
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 712/2006 вписа промени за „Кръстопът“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърлянето на 250 дружествени дяла от съдружниците Егберт ван Кьолен и Янчо ван Абел
на Вилфлид Джаки Ай Маес; заличава Егберт
ван Кьолен и Янчо ван Абел като съдружници
в дружеството; вписва промяна във фирмата на
„Кръстопът“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Вилфлид Джаки Ай Маес.
10286
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 271, ал. 1 ТЗ с решение № 2972
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 949/98 вписа заличаването на „Мелница Ямбол“ – АД, в ликвидация.
10287
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2957
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1511/91 вписа промени
за „Инверс – Л“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 250 дружествени дяла с номинална
стойност 10 лв. от капитала на дружеството от
съдружниците Лицо Кънев Лицов и Красимира
Лицова Ангелова на съдружника Надежда Лицова
Главчева; вписва заличаването на Лицо Кънев
Лицов и Красимира Лицова Ангелова като съдружници в дружеството; променя фирмата на
„Инверс – Л“ – ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала и управител Надежда Лицова Главчева.
10288
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение № 2980 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1027/94 вписа промени за
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„Папас олио“ – АД, Ямбол: вписва промяна във
вида на акциите на дружеството, които от поименни налични стават поименни безналични, всяка
с номинална стойност 1 лв.; вписва изменение на
устава съгласно протоколно решение от 9.ХІ.2007 г.
10289
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 14 от
3.І.2008 г. по ф.д. № 1051/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата на ЕТ
„Виликом – Виолета Димитрова“, Ямбол (по ф.д.
№ 580/91 на ЯОС), заедно с предприятието като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от едноличния търговец Виолета Димитрова Димитрова на Стойка Александрова Станчева и я вписа като едноличен търговец с фирма
ЕТ „Виликом – Стойка Станчева“ със седалище
и адрес на управление с. Генерал Инзово, община
„Тунджа“, област Ямбол, ул. Св. Иван Рилски 2.
10290
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2970 от
28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1285/94 на проверения, заверен
и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Семена и посадъчен материал“ – АД, Ямбол.
10291
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2556 от
23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 487/2001 вписа промяна за
„Жонел“ – ЕООД, Елхово, област Ямбол: вписва
нов предмет на дейност: осъществяване само
на търговия на дребно с лекарствени продукти.
10292
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф.д.
№ 3000/2003 за политическа партия „Движение
инициатива за Ботевградска община“: заличава
досегашния състав на Управителния съвет; вписва
нов Управителен съвет в състав: Маргарита Петрова Кирова – председател, Стойна Владимирова
Главчовска, Ташка Йотова Дикова, Тодорка Цвет
кова Петрова, Мария Пеева Кръстева, Евелина
Кръстева Канзова-Цветанова, Тихомир Василев
Николов, Никола Василев Николов, Георги Мишев
Георгиев, Костадин Петров Марчовски, Цветелина
Здравкова Николова; партията се представлява
от председателя є Маргарита Петрова Кирова.
3904
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф.д.
№ 10507/95 за политическа партия „Политически
клуб Демократичен съюз на жените“: вписва заличаване на политическа партия „Политически
клуб Демократичен съюз на жените“.
3905
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